
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Bielawa

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 UM Bielawa 1 620,51
Razem 1 620,51

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCPM^YHi \ WYDZIAŁU
-inansów i Budźstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 UM Boguszów Gorce 818,73
Razem 818,73

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

stronie dochodów.

zmian w budżecie na rok 2022 po

KIEGO

WYDZIAŁU 
rinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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 UM Bolesławiec 4 751,87
Razem 4 751,87

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 Miasta 
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 UM Chojnów 1 016,00
Razem 1 016,00

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

stronie dochodów.

zmian w budżecie na rok 2022 po

DOLNOŚLĄSKIEGO

ZIALU
inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 UM Duszniki Zdrój 470,76
Razem 470,76

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 Miasta 
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 UM Dzierżoniów 1,04
Razem 1,04

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. nnwi7n, '■
0 7  VIZO AM V£#3lX 3 ci AC L VOd ̂ 1SVZ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
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 UM Głogów 0,92
Razem 0,92

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.
Z up. WOJEW0fiY DOL£JOŚLASKIEGO

y' E(ly£Źt-§&pała 
ZASTT^A DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 1 215,00
Razem 1 215,00

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

stronie dochodów.

zmian w budżecie na rok 2022 po

'DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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 UM Jedlina Zdrój 208,92
Razem 208,92

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. z up. WOJEWC;»' DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
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 UM Kamienna Góra 1 165,37
Razem 1 165,37

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.

Z up. WOJ0 JODY Dm ró^LĄSKIEGO

C r  Edyta&Tała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Hnsnsów i Budżsfcu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Karpacz

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 UM Karpacz 233,01
Razem 233,01

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.

F'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
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 UM Kłodzko 74,24
Razem 74,24

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. WOJGWOO^DOLNOi

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 Miasta 
Kowary

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 UM Kowary 382,24
Razem 382,24

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 WOJEWODY DOLi^SLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 UM Kudowa Zdrój 56,02
Razem 56,02

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 Miasta 
Legnica

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 UM Legnica 1 644,06
Razem 1 644,06

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 Miasta 
Lubań

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 UM Lubań 3 505,00
Razem 3 505,00

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 Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów ni' 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 UM Lubin 100,88
Razem 100,88

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.

2 up. WOJE',

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 Miasta 
Oleśnica

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 UM Oleśnica 90,14
Razem 90,14

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 

ZAS
n r  . i Bu . '-..u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Oława

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 UM Oława 225,20
Razem 225,20

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. 2 L|p \Ą/Qjr



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 290,51
Razem 290,51

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 Miasta 
Piława Górna

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 UM Piława Górna 124,04
Razem 124,04

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. VV12if£l'DY.DOLNOŚLĄSKIEGO

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 Miasta 
Polanica Zdrój

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 UM Polanica Zdrój 15,40
Razem 15,40

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 Miasta 
Szczawno Zdrój

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 UM Szczawno Zdrój 305,96
Razem 305,96

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 Miasta 
Świdnica

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 UM Świdnica 367,55
Razem 367,55

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.

v; -r > :  • ::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 Miasta 
Świebodzice

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 UM Świebodzice 1 059,08
Razem 1 059,08

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 Miasta 
Świeradów Zdrój

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 UM Świeradów Zdrój 70,55
Razem 70,55

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 Miasta 
Wałbrzych

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 UM Wałbrzych 5 444,01
Razem 5 444,01

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 

stronie dochodów.

do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 UM Wojcieszów 322,51
Razem 322,51

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. WO.IFWOJłY noi wnii Ae^ieno

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 Miasta 
Zawidów

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 UM Zawidów 15,76
Razem 15,76

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 Miasta 
Zgorzelec

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 UM Zgorzelec 2 139,60
Razem 2 139,60

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 Miasta 
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 UM Złotoryja 906,38
Razem 906,38

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.


