
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Bielawa 1 152 269,00
Razem 1 152 269,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Celina 
d y r e k t o r

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Boguszów Gorce 100 738,00
Razem 100 738,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
F Z up. WGJEWOffiY DOLNQś6\9KIEGO

Celina Marzena OzMcfziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżetiA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Bolesławiec 442 489,00
Razem 442 489,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088. up. WOJEWODY DOL\CÓ; , \  j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Chojnów 307 167,00
Razem 307 167,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej defc,yzumle^Y w ;i(;l , : r .
VvVJJtlV .

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Głogów 569 415,00
Razem 569 415,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -

z przedmiotowej decyzji należy w tytule

MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Jawor 438 696,00
Razem 438 696,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088. >U\!OSL/\oKli:G



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Jedlina Zdrój 121 409,00
Razem 121 409,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088. UP' WOJEWODY DOLf̂ ŚLASK!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Jelenia Góra 1 416 575,00
Razem 1 416 575,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088. 7  Iin w/n Itn/nc
p Z UP- WOJEWODY DOLNpŚJ ASKIECO

■dziak 
UZIAŁU 

Hnansów i Buc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Kamienna Góra 612 598,00
Razem 612 598,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
F Z UP' WOJEWODY DOLNOi^ ' -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

____________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Karpacz 76 092,00
Razem 76 092,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
ĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Kłodzko 206 920,00
Razem 206 920,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Kowary 209 559,00
Razem 209 559,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Legnica 198 021,00
Razem 198 021,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
2 up. WOJEWi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Lubań 230 839,00
Razem 230 839,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Lubin 489 728,00
Razem 489 728,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Nowa Ruda 331 322,00
Razem 331 322,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Oleśnica 355 789,00
Razem 355 789,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Oława 390 979,00
Razem 390 979,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Piechowice 31 404,00
Razem 31 404,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Pieszyce 111 078,00
Razem 111 078,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Piława Górna 206 703,00
Razem 206 703,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Szczawno Zdrój 51 217,00
Razem 51 217,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Szklarska Poręba 48 514,00
Razem 48 514,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Świdnica 107 126,00
Razem 107 126,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Świebodzice 268 452,00
Razem 268 452,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. WOJEWODY

Celina Marzena Dziedzitk
DYREKTOR WYDZIAŁU \

Finansów i Budżetu J



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Świeradów Zdrój 106 858,00
Razem 106 858,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
^LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Wałbrzych 401 574,00
Razem 401 574,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJP' "JDDY DOI MC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Wojcieszów 112 634,00
Razem 112 634,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Wrocław 4 988 261,00
Razem 4 988 261,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Zawidów 44 676,00
Razem 44 676,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Zgorzelec 329 180,00
Razem 329 180,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 łipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Złotoryja 231 387,00
Razem 231 387,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Żup.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bardo 62 126,00
Razem 62 126,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bierutów 200 328,00
Razem 200 328,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bogatynia 52 186,00
Razem 52 186,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

 ___________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bolków 276 031,00
Razem 276 031,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Brzeg Dolny 414 949,00
Razem 414 949,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 328 020,00
Razem 328 020,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Chocianów 199 206,00
Razem 199 206,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Głuszyca 165 138,00
Razem 165 138,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Góra 236 028,00
Razem 236 028,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Gryfów Śląski 232 662,00
Razem 232 662,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 338 691,00
Razem 338 691,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 48 183,00
Razem 48 183,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Lądek Zdrój 61 723,00
Razem 61 723,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

 ___________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Leśna 190 348,00
Razem 190 348,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Lubawka 29 580,00
Razem 29 580,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______ ___________ ___________ ________________________ ______________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Lwówek Śląski 169 486,00
Razem 169 486,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Mieroszów 92 701,00
Razem 92 701,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Międzybórz 193 928,00
Razem 193 928,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Międzylesie 235 019,00
Razem 235 019,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Milicz 212 288,00
Razem 212 288,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Mirsk 61 200,00
Razem 61 200,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Nowogrodziec 110 530,00
Razem 110 530,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Oborniki Śląskie 287 220,00
Razem 287 220,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Olszyna 33 048,00
Razem 33 048,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Pieńsk 181 560,00
Razem 181 560,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Polkowice 151 419,00
Razem 151 419,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Prochowice 105 558,00
Razem 105 558,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Przemków 100 598,00
Razem 100 598,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Radków 150 195,00
Razem 150 195,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Siechnice 153 994,00
Razem 153 994,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Sobótka 49 037,00
Razem 49 037,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Stronie Śląskie 58 956,00
Razem 58 956,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Strzegom 753 024,00
Razem 753 024,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Strzelin 404 303,00
Razem 404 303,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Syców 320 208,00
Razem 320 208,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Szczytna 239 828,00
Razem 239 828,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ścinawa 282 936,00
Razem 282 936,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Środa Śląska 213 244,00
Razem 213 244,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Świerzawa 20 579,00
Razem 20 579,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Trzebnica 215 220,00
Razem 215 220,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Cc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Twardogóra 57 095,00
Razem 57 095,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Cc,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

   ___________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wąsosz 445 103,00
Razem 445 103,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Węgliniec 130 076,00
Razem 130 076,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 łipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wiązów 422 854,00
Razem 422 854,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wleń 114 776,00
Razem 114 776,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wołów 271 779,00
Razem 271 779,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 121 686,00
Razem 121 686,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

______________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ziębice 382 972,00
Razem 382 972,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Złoty Stok 31 340,00
Razem 31 340,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.195.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Żarów 38 556,00
Razem 38 556,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.195.2022.GF

Wrocław, dnia 26 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Żmigród 416 709,00
Razem 416 709,00

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

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

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

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
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