
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bardo 265

Razem 265

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027jj W0iEWy3Y DGI^iGoŁ^Ofi

Celina Marzena DĄedzLak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bierutów 346

Razem 346

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. ,, - Vv; 7 *

Celina Marzena
RADCA GENEf LNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.PCR.

Urząd M iasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bogatynia 1 286

Razem 1286

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFO27.W0JB&GOY
m U

Celina Marzena Dziedziak 
RADCA GENEFÓW-NY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

U rząd M iasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bolków 1 787

Razem 1 787

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

K B / .Celina Marzena Bziedziak 
RADCA GEN-ER^tHY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Brzeg Dolny 1 431

Razem 1 431

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. v Tt DOŁfóGśUsSKlfiSf

Celina Marzena Dzmśzwk
RADCA GEhiERALKf



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 12 977

Razem 12 977

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena Uziedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Chocianów 3 386

Razem 3 386

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Morzem
RADCA G£NE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Głuszyca 743

Razem 743

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. W O JEW O DY
¡ m m / :

Celina Marzena Lmedzmk 
RADCA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Góra 5 563

Razem 5 563

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. ). WOJEWJ^Y 00ŁM^WjpKl€fi0 

i/dzktkCelina Marzena
RADCA GEfvERAl NY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Gryfów Śląski 4 181

Razem 4 181

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. p. WOJEWOOY-B^-*^

Celina Marzena Dzie
RADCA GEN£RALM



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Jaw orzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 512

Razem 512

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. EWGOY DGUśCrśU^5® »-

i d m k U .  y
Celina Marzena DzUdzutk 

RADCA GEtś£RALNiY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 611

Razem 611

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. DUL

l
Celina Marzena 'Z&Mz&k

RADCA OENERAM-iY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lądek Zdrój 622

Razem 622

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. WOJEWODY DOUiOb

Celina Marzena u k
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Leśna 6 270

Razem 6 270

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. a/GJEW0^X |)0^0^Ąb-Kl5&>

Celina Marzena Dkedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubawka 2 667

Razem 2 667

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F027.; WOJtW^Y DO îC

Celina Marzena
RADCA GEi^ERAI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubomierz 906

Razem 906

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena DĄiedziak
RADCA GEhiERAiJHY

w



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

U rząd M iasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P arag ra f Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lwówek Śląski 4 110

Razem 4 110

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027£ WOJEWODY DOU-Oą



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
______________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Mieroszów 1 854

Razem 1 854

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. r

w m i , /
Celina Marzena [Medziak 

RADCA GE ś̂ R A Ł H Y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzybórz 498

Razem 498

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena Dziedzi 
radca g e n e ra ln y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzylesie 1 936

Razem 1 936

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. W0 JEWG3Y '

Celina Marzena D udziak
RADCA GEl^łERALfiY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Milicz 2 969

Razem 2 969

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. Z up. WOJEWODY DOLNO

( D U d i
Celina Marzena 

RADCA GEIvEP



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
M irsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Mirsk 2 900

Razem 2 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena 
RADCA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Niemcza 695

Razem 695

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.up. W3JEV ;̂.^Y 1 >/.-•

Celina Marzena Dziedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Nowogrodziec 1 281

Razem 1281

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. ,, ■ n r ; /
W m m b /

Celina Marzena ^hiedzktk 
RADCA X l NV



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Oborniki Śląskie 95

Razem 95

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. v l .
'v M w / u k J

Celina MarzenaTt:ied\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Olszyna 1 680

Razem 1 680

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

RADCA GEivEi4&LNY

). WOJEWODY

Celina Marzena pńeaziuk



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

U rząd M iasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Pieńsk 2 581

Razem 2 581

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.
  i\

Celina Marzena 
RADCA GEiVi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Polkowice 5 395

Razem 5 395

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
.. 1 up, WOJEWODY D0ŁN0Ś

w tytule przelewu wskazać m.m. numer wewnętrzny decyzji -  MFU27.

Celina Marzena
RADCA GEiN£RAi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Prochowice 422

Razem 422

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Martena



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Prusice 48

Razem 48

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
. i , , , . . . m f o ? 7 up. WOJEWODY DOLKCTw tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Przemków 3 088

Razem 3 088

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. WOJEWODY

Celina Marzena\bziedzuzk
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Radków 283

Razem 283

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Siechnice 58

Razem 58

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Ma i 
RADCA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Sobótka 2 401

Razem 2 401

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. vVQJEW.G0Y DOL a.,

Celina Marzena Fę-.sdiżzk
RADCA OEN



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzegom 761

Razem 761

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. DOLż.^L/;

7
Celina Marzena E^ziedziak

RADCA G£iviiRALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzelin 5 843

Razem 5 843

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.
'w m u U

Celina Marzena Dźtedziak 
RAOCa  Gfef.ukALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Syców 2 406

Razem 2 406

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. y . DQ[ - • -

Celina Marzena DĄedziak
RADCA GE.iVi~KAL.iSiY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Szczytna 670

Razem 670

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena. %r!&zi
RADCA G£ivCRA "



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ścinawa 275

Razem 275

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena DzteUziak
RADCA GEwCRALiiśY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Środa Śląska 551

Razem 551

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

w m i u
Celina Marzena DĄedziak 

RADCA GENERALNY

)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Świerzawa 1 700

Razem 1 700

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina

a/ody DOUiOSL^sp

M  arzen a u  ~

■o i v L. H



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Trzebnica 3 520

Razem 3 520

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena Lmmó.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Tw ardogóra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Twardogóra 3 104

Razem 3 104

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

U rząd M iasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Węgliniec 473

Razem 473

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.
( \b o m

Celina Mai-zcna
RADGẑ  O Cl Hu.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wiązów 374

Razem 374

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027. • ■ 9 5 : '

m m u k  JCelina Marzena D^wsz!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wleń 1 019

Razem 1 019

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.
(\l}§U flr\}L  j

Celina



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wołów 1 609

Razem 1 609

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena WliMz
RADCA fśY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 1 242

Razem 1242

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena Dyedzisk- 
RAOCm GEivCKA§«Y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ziębice 1 013

Razem 1 013

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
, . , •• WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOw tytule przelewu wskazać m.m. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina ęźcdzka
RADCA G'Eiv£



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Żarów 248

Razem 248

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
ut>. WOJEWODY D0LN0ŚUSK1EGG

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.95.2017.KR.

Urząd M iasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG4.4143.3.48.2017.MF.717 (nr wewnętrzny MF027) z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych /

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Żmigród 6 909

Razem 6 909

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF027.

Celina Marzena Ddedzi&k 
RAD CA GE»vE KAlsNY


