
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Bsia! Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Oława 646

Razem 646

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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. -W spieranie osób zagrożoi^ch 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 -  MF146.

EdytąSapĆfir?'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

302

Razem 302

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 a stawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 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 — MF146. , ^lą^IEGO

.Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Miasta Złotoryja 150

Razem 150

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR. 

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

254

Razem 254

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 ustaw}' z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zrn.).

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 przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Edyźi S a p a ła ^
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR. 

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dzia5 Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

124

Razem 124

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 F 1 4 6 ii; 'i/OJEWO;. )ŚL ,v ¡EGO

E d ^S a tfź& i
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

254

Razem 254

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 -  MF146.

d fy to  Saf&ła
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

194

Razem 194

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 -  MF146. J0Ś1 hSKIEGC)

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Gminy Gaworzyce 180

Razem 180

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 -  MF146. jn W O J E W O D Y  D O L N O Ś U * S K i E G O

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

182

Razem 182

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 -  MF146.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 Urząd Gminy 
Marcinowice

20

Razem 20

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 — MF146.

A
DYR2KT0R WYDZIAŁU 
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 orząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Gminy Marciszów 83

Razem 83

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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 -  MF146. WOJEWODY ,moś• ^KFGO

E tfaSapaftr'
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.547.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG4.4143.3.181.2017.MF.3649 (nr wewnętrzny MF146) z dnia 06 października 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 zmniejszenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wrocław 2 389

Razem 2 389

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV 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 2017 r. poz. 220, 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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