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Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 z dnia 

20 czerwca 2022 r. oraz Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926.KOI z dnia 29 lipca 2022 r. 

(nr wewnętrzny -  MF072) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiani, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Chojnów 750 75095 2030 5 200,00

Razem 5 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone były na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

Z up. WOJEWODY- DOtNOŹtASKIEGO

Celina M ctrzenU^aJim ziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzfetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 z dnia 

20 czerwca 2022 r. oraz Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926.K01 z dnia 29 lipca 2022 r. 

(nr wewnętrzny -  MF072) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Mietków 750 75095 2030 750,00
Razem 750,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone były na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

Z up. WOJEWOD.Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce lir, yf dz iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 z dnia 

20 czerwca 2022 r. oraz Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926.KOI z dnia 29 lipca 2022 r. 

(nr wewnętrzny -  MF072) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Trzebnica 750 75095 2030 5 190,68

Razem 5 190,68

Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone były na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

Z“PWJW Y WĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 z dnia 

20 czerwca 2022 r. oraz Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926.KOI z dnia 29 lipca 2022 r. 

(nr wewnętrzny -  MF072) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 750 75095 2030 45,00

Razem 45,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone były na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina^cu^etifr^^iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buchtetu


