
FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Bielawa 7 161

Razem 7161

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gdyta sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

9 205

Razem 9 205

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyta
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 9 840

Razem 9 840

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWpey D O L ^ Ś LASKIEGO

.Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Chojnów 7 300

Razem 7 300

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ /Ę d y ta ^ ^ a ła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Duszniki 
Zdrój

2311

Razem 2 311

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/
f  .Edyta Sapała 

D Y R E K TO R  W Y D ZIA Ł U  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 17 877

Razem 17 877

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^E d y ffiJS źp a ła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Głogów 15 035

Razem 15 035

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. W 0J fW 0D YJ)0LN0ŚLĄSKIEG0

'  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Jawor 4 192

Razem 4 192

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up.

woJEwpeY d o l n o śl ą sk ie g o

zdyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

1 381

Razem 1381

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^■ A ytc^^p a ła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 20 526

Razem 20 526

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ 'Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

6 229

Razem 6 229

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEW0OY DOLNOŚLĄSKIEGO 

,
Edyta Sapała

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Karpacz 700

Razem 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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

z up. wojewody d o ^ a ś ią jk ie g o

^źdyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kłodzko 8 877

Razem 8 877

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. w o jew o d^,do ln cjśląsk ieg o

Efiyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kowary 5 188

Razem 5 188

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

M yta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

2 965

Razem 2 965

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

clęlyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Legnica 6 153

Razem 6 153

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d ^ S a p a la  
d y r e k t o r  w y d z i a ł u  

F inansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Lubań 6 640

Razem 6 640

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 2018 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 2018 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 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. VV0JEii/€DY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ f  ' , ^
'Edyta Sapała 

D Y R E K T O R  W Y D ZIA ŁU  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Lubin 1 920

Razem 1920

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z u p . V « / C ^ /0 D Y D p L N 0 ŚIĄ .S K IEG 0

'Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 1 421

Razem 1 421

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. W0J£W0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

*  •  Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Oleśnica 7 659

Razem 7 659

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEWQ0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Oława 5 888

Razem 5 888

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJRJi0DY d^ woślą.skiego

‘Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Piechowice 335

Razem 335

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. W O JE^SO Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Pieszyce 4 279

Razem 4 279

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. W OJEW ^Y D O I^ Ś L ^ k IEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Piława 
Górna

668

Razem 668

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WOJEl^OY DOLNOŚLĄSKIEGO

‘ EdytaSapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

87

Razem 87

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z up. WOJEWODY DOUIOŚUJSKIEGO

„ ttd y ta g śp a ła
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

5 201

Razem 5 201

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. W0JEW&BY D0Lj J W p d Y DOLNOŚLĄSKIEGO

E'dyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

1 037

Razem 1 037

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

z up. WO^W!5d y ^ 0 o ś LĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świdnica 5 775

Razem 5 775

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
Z  up . WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.155.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świebodzice 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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.

Z up. WJEWOD^yyogujRKiEGo
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FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

1 714

Razem 1 714

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 14 625

Razem 14 625

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wojcieszów 1 225

Razem 1225

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wrocław 26 520

Razem 26 520

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Zawidów 603

Razem 603

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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FB-BP.3111.155.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 5 266

Razem 5 266

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.46.2018.MF.791 

(nr wewnętrzny MF035) z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Złotoryja 3 814

Razem 3 814

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 2018 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 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF035.
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