
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.317.2022.MF.2241 (nr wewnętrzny MF081) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.199.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Mieroszów 79,00
Razem 79,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF081.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O JE V ^D ^^L Ą S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.199.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.317.2022.MF.2241 (nr wewnętrzny MF081) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Piechowice 5 720,00
Razem 5 720,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF081.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O J E V '^ fD ^ ^ ^ S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.199.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.317.2022.MF.2241 (nr wewnętrzny MF081) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Olszyna 4 954,00
Razem 4 954,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF081.

Z up.

Edyta Sapała
».STĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

w o je 5̂y d ^ ^ l ą s k i e g o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.199.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.317.2022.MF.2241 (nr wewnętrzny MF081) w sprawie zmian w budżecie

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 2 995,00
Razem 2 995,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF081.

Z up. W O J E \^ ^ D C ^ 0 Ś L i^ K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


