
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów nx MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Bolesławiec 169,78
Razem 169,78

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Chojnów 293,65
Razem 293,65

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Cieszków 0,26
Razem 0,26

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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. ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF00I) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Czarny Bór 447,92
Razem 447,92

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Czernica 17,75
Razem 17,75

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Dobromierz 268,00
Razem 268,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Dziadowa Kłoda 98,34
Razem 98,34

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Dzierżoniów 333,44
Razem 333,44

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Gaworzyce 212,00
Razem 212,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.

Finansów i Buc&du



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Głogów 163,82
Razem 163,82

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Grębocice 25,34
Razem 25,34

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.

Z up. \

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Janowice Wielkie 1 763,42
Razem 1 763,42

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.
Z up.

ZAST
Finansów i Budżetu

¡ U ';A  WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF00I) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kamieniec Ząbkowicki 35,49
Razem 35,49

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.

z up. w o jĘ yye o Y  d o ij j o Sl ą s !<ie g o

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kamienna Góra 0,00
Razem 0,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.

Z UD. waiF.VUPW DOLNOŚLĄSKIEGO

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kłodzko 34,88
Razem 34,88

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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

stronie dochodów.

dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kobierzyce 142,79
Razem 142,79

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kondratowice 37,00
Razem 37,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kotla 96,67
Razem 96,67

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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. ^ . , ,, ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Kunice 140,00
Razem 140,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Legnickie Pole 0,50
Razem 0,50

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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. , nn >  ny n



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Lewin Kłodzki 131,09
Razem 131,09

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Lubin 35,00
Razem 35,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.

Z im. P O it^ L Ą ?  '-'"-GO

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Malczyce 309,09
Razem 309,09

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( ni- wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Marcinowice 62,00
Razem 62,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Marciszów 96,77
Razem 96,77

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Miękinia 103,00
Razem 103,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Miłkowice 94,62
Razem 94,62

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( ni' wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Mysłakowice 602,37
Razem 602,37

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Nowa Ruda 135,06
Razem 135,06

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Radwanice 57,33
Razem 57,33

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Rudna 500,97
Razem 500,97

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Stare Bogaczowice 49,68
Razem 49,68

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Stoszowice 93,42
Razem 93,42

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Sulików 66,31
Razem 66,31

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Walim 132,40
Razem 132,40

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Warta Bolesławiecka 398,84
Razem 398,84

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Wądroże Wielkie 0,62
Razem 0,62

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Złotoiyja 165,31
Razem 165,31

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UG Żukowice 62,00
Razem 62,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok 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.


