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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Nowa Ruda 2 004

Razem 2 004

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.

Z up. W O J E W O ^ O L ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Savala 
DYREKTOR W DZIAŁU  

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Oleśnica 8 472

Razem 8 472

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 — MF004.

Zup. /

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Rudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Oława 6 654

Razem 6 654

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Piechowice 680

Razem 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 I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Pieszyce 5 567

Razem 5 567

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Piława Górna 845

Razem 845

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Polanica Zdrój 141

Razem 141

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.

Z up. W0JE! □ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Szczawno Zdrój 2 452

Razem 2 452

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 — MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Szklarska Poręba 872

Razem 872

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Świdnica 9 340

Razem 9 340

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Świebodzice 3 353

Razem 3 353

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 — MF0O4.

VW  :EG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Świeradów Zdrój 1 985

Razem 1 985

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Wałbrzych 18 610

Razem 18 610

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Wojcieszów 1 530

Razem 1 530

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Wrocław 49 426

Razem 49 426

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 — MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Zawidów 1 029

Razem 1 029

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Zgorzelec 5 704

Razem 5 704

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 UM Złotoryja 4 731

Razem 4 731

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia 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 -  MF004.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

FB-BP.3111.20.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 

(nr wewnętrzny MF004) z dnia 25 stycznia 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 Bardo 221

Razem 221

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

wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I 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 zwiększenia budżetu na rok 2017 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF004.


