
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Boguszów Gorce 123 000,00
Razem 123 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Chojnów 80 000,00
Razem 80 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF080.

I  Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Duszniki Zdrój 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Głogów 17 743,00
Razem 17 743,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Jawor 43 628,00
Razem 43 628,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Kamienna Góra 48 000,00
Razem 48 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Kłodzko 100 000,00
Razem 100 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Kowary 21 000,00
Razem 21 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F 080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Kudowa Zdrój 95 000,00
Razem 95 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Lubań 64 803,00
Razem 64 803,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Lubin 224 000,00
Razem 224 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Nowa Ruda 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Oława 155 000,00
Razem 155 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Piechowice 47 000,00
Razem 47 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Pieszyce 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych )

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Szczawno Zdrój 12 600,00
Razem 12 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Świdnica 71 000,00
Razem 71 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Świebodzice 35 356,00
Razem 35 356,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Wałbrzych 369 000,00
Razem 369 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Wojcieszów 6 000,00
Razem 6 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UM Wrocław 22 608,00
Razem 22 608,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Bierutów 50 000,00
Razem 50 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Bogatynia 72 000,00
Razem 72 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Bolków 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Brzeg Dolny 63 000,00
Razem 63 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 102 950,00

Razem 102 950,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Głuszyca 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Góra 63 000,00
Razem 63 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Gryfów Śląski 52 700,00
Razem 52 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 35 000,00
Razem 35 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 82 355,00
Razem 82 355,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych )

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 17 000,00
Razem 17 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych )

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Lądek Zdrój 32 500,00
Razem 32 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Lubomierz 52 000,00
Razem 52 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Lwówek Śląski 145 000,00
Razem 145 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Mieroszów 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Międzylesie 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o któiych mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Milicz 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Mirsk 15 000,00
Razem 15 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
________________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Niemcza 19 000,00
Razem 19 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
________________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Olszyna 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Pieńsk 37 000,00
Razem 37 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Polkowice 120 000,00
Razem 120 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Prochowice 54 528,00
Razem 54 528,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Zup.

Finansów i Budteiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Prusice 27 000,00
Razem 27 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Przemków 26 500,00
Razem 26 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________________________________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Radków 5 519,00
Razem 5 519,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Siechnice 44 000,00
Razem 44 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Sobótka 48 000,00
Razem 48 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Strzegom 39 000,00
Razem 39 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Strzelin 89 000,00
Razem 89 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Syców 23 000,00
Razem 23 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________      fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Szczytna 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Ścinawa 35 000,00
Razem 35 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Świerzawa 60 000,00
Razem 60 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Trzebnica 137 000,00
Razem 137 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Twardogóra 29 565,00
Razem 29 565,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Wąsosz 36 781,00
Razem 36 781,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Węgliniec 23 996,00
Razem 23 996,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Wiązów 20 200,00
Razem 20 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Z up. WOJEWODY pOLNOŚjiftBKIEGO

Celino (Jtiiak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Wołów 132 318,00
Razem 132 318,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UMiG Żarów 30 966,00
Razem 30 966,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Bolesławiec 64 326,00
Razem 64 326,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

up. WOJEWODY DDLNOŚ1ĄS!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Borów 31 400,00
Razem 31 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Czarny Bór 8 200,00
Razem 8 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Dobromierz 16 058,00
Razem 16 058,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Z up. WOJi

Celina 
DY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Domaniów 15 800,00
Razem 15 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Gaworzyce 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Głogów 5 171,00
Razem 5 171,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MIC
Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Grębocice 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Gromadka 25 000,00
Razem 25 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Janowice Wielkie 36 000,00
Razem 36 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Jemielno 50 000,00
Razem 50 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Jerzmanowa 16 600,00
Razem 16 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Jeżów Sudecki 37 000,00
Razem 37 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kamieniec 
Ząbkowicki 4 145,00

Razem 4 145,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________ __________________ ______________________ ___________________________________ ________________ ( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kamienna Góra 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kłodzko 26 900,00
Razem 26 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Zup. WOJEWODY DOLNOSU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________ (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kondratowice 50 000,00
Razem 50 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kotla 7 000,00
Razem 7 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiań 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 -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
________________________________________________________   (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Krotoszyce 8 731,00
Razem 8 731,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

Z up. V\

C i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Kunice 48 738,00
Razem 48 738,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Legnickie Pole 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Lubań 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Lubin 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Łagiewniki 17 600,00
Razem 17 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Marcinowice 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Męcinka 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Mietków 7 000,00
Razem 7 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Miłkowice 22 000,00
Razem 22 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Mściwojów 27 300,00
Razem 27 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Mysłakowice 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.

u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Niechlów 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Nowa Ruda 7 000,00
Razem 7 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Oleśnica 59 000,00
Razem 59 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
________________________________________________________   (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Oława 19 000,00
Razem 19 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Paszowice 3 720,00
Razem 3 720,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Pęcław 16 000,00
Razem 16 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Pielgrzymka 5 000,00
Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Podgórzyn 40 000,00
Razem 40 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Przeworno 19 400,00
Razem 19 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Radwanice 8 000,00
Razem 8 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Siekierczyn 39 000,00
Razem 39 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Sulików 31 000,00
Razem 31 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Świdnica 58 000,00
Razem 58 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Warta Bolesławiecka 62 000,00
Razem 62 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Wądroże Wielkie 8 026,00
Razem 8 026,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Wisznia Mała 22 616,00
Razem 22 616,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F 080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Zagrodno 53 000,00
Razem 53 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Złotoryja 45 000,00
Razem 45 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F080.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.181.2022.MK
Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.336.2022.MF.2269 (nr 

wewnętrzny MF080) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
______________     (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85216 2030 UG Żórawina 16 581,00
Razem 16 581,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF080.


