
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 852 85215 2010 3 319,00

Razem 3 319,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

{ ¿ M s c k ś  /Celina Marzena Dżiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 852 85215 2010 5 470,00

Razem 5 470,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 852 85215 2010 3 510,00

Razem 3 510,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 852 85215 2010 3 600,00

Razem 3 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Celina Marzena Dziedztak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budiati



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Duszniki Zdrój 852 85215 2010 109,00

Razem 109,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N J w M M /

Celina Marzenki Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bi «dżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 852 85215 2010 13 567,00

Razem 13 567,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BuJźelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Głogów 852 85215 2010 6 144,00

Razem 6 144,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 852 85215 2010 988,00

Razem 988,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jedlina Zdrój 852 85215 2010 1 063,00

Razem 1 063,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Zup WOJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 852 85215 2010 9 228,00

Razem 9 228,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY d o l n o ś I a s k ie g o

W m j k / '  ■ ,Celina Marzena uziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 852 85215 2010 1 666,00

Razem 1 666,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. W O J ^ Ó ^  O^iwŃO^LĄSKIEGO

Celina Marzena hn td iiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Eudiku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 852 85215 2010 61,00

Razem 61,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Q J (}U $ iih  7

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetur



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 852 85215 2010 4 609,00

Razem 4 609,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEwnr>v /  ')

r
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 852 85215 2010 1 512,00

Razem 1 512,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJ^QOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Legnica 852 85215 2010 3 698,00

Razem 3 698,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. W O J A C Y  ĘK>y4o^LASKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 852 85215 2010 3 380,00

Razem 3 380,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO
r  !\ J
Celina Marzeną Dziedziak 

d yr ek to r  w ydziału  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 852 85215 2010 116,00

Razem 116,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 852 85215 2010 1 009,00

Razem 1 009,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Z/Sa 'i D ' /  i 

Celina Martena Dziedzhik
d yr ek to r  w y d zia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 852 85215 2010 2 475,00

Razem 2 475,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Celina Marzćrui Dziedzmk
d y r e k to r  w yd zia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oława 852 85215 2010 1 698,00

Razem 1 698,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚiAŚKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZtAŁU

Finansów i Budżstil



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 852 85215 2010 406,00

Razem 406,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

f \

Z up. WOJEy^PY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźąiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Pieszyce 852 85215 2010 3 130,00

Razem 3 130,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena bziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansó'// » Li  ̂ .jr



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piława Górna 852 85215 2010 163,00

Razem 163,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

N m k j k L .Celina Marzena Dziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BuJi-o.U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 852 85215 2010 131,00

Razem 131,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z ud WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

} i k / .Celina Marzena D ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B.

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 852 85215 2010 1 051,00

Razem 1 051,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuJ>k,j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 852 85215 2010 1 087,00

Razem 1 087,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BiiJiblu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 852 85215 2010 4 063,00

Razem 4 063,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

y W M ^ i l lk y .  , . .Celina Marzena Dziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 852 85215 2010 1 801,00

Razem 1 801,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\ 1 h. /Celina Marzena Dziedziuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 łipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów Zdrój 852 85215 2010 1 041,00

Razem 1 041,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\ D 0M f M A . tCelina Marzena Dziedziuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 852 85215 2010 8 823,00

Razem 8 823,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLŃOŚLĄSKiEG
fyJjOMfMrh /

Celina Marzena Dziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Biiiftsiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 852 85215 2010 608,00

Razem 608,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. W O J^ D Y D O l^ O ś lA S K iE C 0

Celina Marzena Dzicdziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansćw i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 852 85215 2010 22 844,00

Razem 22 844,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJĘWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 852 85215 2010 799,00

Razem 799,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

A  • > * / \Z up. W CKjf^^Pf^f^O SLASKIEUi.

Celina Marzenó Dziedziuk 
DYREKTOR WYD7JAŁU 

Finansów i Eu^it.u
/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 852 85215 2010 959,00

Razem 959,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 2 4 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Celina Marzena Dżiedziuk 
DYREKTOR WYD7.IAtU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Złotoryja 852 85215 2010 2 074,00

Razem 2 074,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 852 85215 2010 283,00

Razem 283,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLN0SIĄS KIEGO

Celina Marzena Uziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 852 85215 2010 272,00

Razem 272,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

z up. WOJSW0OY dolnośląskiego
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bolków 852 85215 2010 326,00

Razem 326,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Celina Marzena Dziedziuk 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Brzeg Dolny 852 85215 2010 547,00

Razem 547,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
V " ; ! - /

Celina Marzena Dziedziak.
d yr ek to r  w yd zia łu

Finansów i Bucl^tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca Kłodzka 852 85215 2010 5 097,00

Razem 5 097,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

CeH ™ ^tanerui pnedziuk 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 852 85215 2010 3 048,00

Razem 3 048,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
y J w w w u , /

Celina Marzena Dziedtiuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 852 85215 2010 161,00

Razem 161,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W M k i k A . *Celina Marzena Oziedziak 
DYREKTOR WYD7.IAŁU 

Finansów i BuJio.d



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 852 85215 2010 1 134,00

Razem 1 134,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

z up. wojEvyoDY dolnośląskiego

Celind! MóĄenó'fyziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 852 85215 2010 567,00

Razem 567,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 realizacj i zadań pomocy społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Martena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i OOuiLbłU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna Śląska 852 85215 2010 35,00

Razem 35,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.

Celina Marzena Dziedziuk. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bui&blu7



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz-Laskowice 852 85215 2010 655,00

Razem 655,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B..\Jżblu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kąty Wrocławskie 852 85215 2010 274,00

Razem 274,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WQJjSjVyODY; dolnośląskiego

Celina Marzena Óziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 852 85215 2010 288,00

Razem 288,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 Up- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO/r\ i /  I
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 852 85215 2010 1 550,00

Razem 1 550,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 852 85215 2010 1 622,00

Razem 1 622,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

7~ UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 852 85215 2010 351,00

Razem 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
/ " \
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 852 85215 2010 1 490,00

Razem 1 490,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 852 85215 2010 886,00

Razem 886,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 852 85215 2010 63,00

Razem 63,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 852 85215 2010 148,00

Razem 148,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

d y r e k to r  w y d z m .
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 852 85215 2010 2 054,00

Razem 2 054,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 103 .

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Celina Marzena Dziedziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 852 85215 2010 2 074,00

Razem 2 074,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWCpY .DQLN0£G^5KILGU

Celina Marzena D7.ied7.iak 
DYREKTOn WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Niemcza 852 85215 2010 136,00

Razem 136,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z Up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO
\j /

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fłiwisćw' Rl



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Oborniki Śląskie 852 85215 2010 92,00

Razem 92,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Celina Marzena bziedziak
DYREKTOR WYDŻIAŁU

Finansów i i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.13 .2020 .MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020  r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Olszyna 852 85215 2010 1 111,00

Razem 1 111,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 852 85215 2010 897,00

Razem 897,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C ei^^a n e m D iled z iu k
d yr ek to r  w yd zia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 852 85215 2010 2 768,00

Razem 2 768,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

( / (o J
Celina MarzenĄ Dziedzinie 

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 852 85215 2010 94,00

Razem 94,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BiKlźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 852 85215 2010 1 048,00

Razem 1 048,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI LUw

( w i M u h  /
Celina M drzeiia u k ied iiu k  

DYREKTOR WYÓ^IAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 852 85215 2010 160,00

Razem 160,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOŁNÓŚliĄSKiEGO
'\lAtiM. «ttiJo,/

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Flnanaów i Bud*atu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Siechnice 852 85215 2010 61,00

Razem 61,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103,

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 852 85215 2010 1 841,00

Razem 1 841,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. iOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WTDZIAŁU

Finansów i Bjudżblu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzegom 852 85215 2010 68,00

Razem 68,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJBWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 852 85215 2010 1 408,00

Razem 1 408,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. W O ^jO W |D C ^qkLĄSKIEG O

Celina Marzena, Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 852 85215 2010 330,00

Razem 330,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJĘVjpDY DOLNOŚLĄSKIEGO
W m m ,  /

Celina M arzena D ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżteiuf



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 852 85215 2010 80,00

Razem 80,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

l  up. W O J ^ ^ ^ |fo ś jlĄ S K IE G O

Celina Marzena Bziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuJżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ścinawa 852 85215 2010 109,00

Razem 109,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

^ up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MFI03) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Środa Śląska 852 85215 2010 14,00

Razem 14,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuJzy.u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 852 85215 2010 1 139,00

Razem 1 139,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w h i h  /Celina M arzena b zied zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 852 85215 2010 3 038,00

Razem 3 038,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\V u M M ih  /

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR w ydzia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 852 85215 2010 1 914,00

Razem 1 914,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

< ?v, i)oipiL ■
Celinh M arzena Dziedziuk  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wąsosz 852 85215 2010 35,00

Razem 35,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Marzena pziedziak
d y r e k to r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 852 85215 2010 265,00

Razem 265,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
i\ t .jj ¡ \ ■ "\ ■

Celina Marzena D ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 852 85215 2010 164,00

Razem 164,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

z  up. WUąWODY DOi!\)dśLASK!EGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 852 85215 2010 539,00

Razem 539,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

zupŵ®tó9śij'sK|E
Celina Marzena D ziedritjk

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 852 85215 2010 113,00

Razem 113,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLWOiŚLĄS KI EGO

Celina Marzena miedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice Śląskie 852 85215 2010 380,00

Razem 380,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buękeij



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 852 85215 2010 535,00

Razem 535,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

F»nansvSw i a u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 852 85215 2010 2 463,00

Razem 2 463,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

1 UP. WOJEWODY D O ti0 SLĄSK|B3 

DYREKTOR WYDZIAŁU
FinäiiłGł.* ; - *



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Bolesławiec 852 85215 2010 142,00

Razem 142,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 Up- W0« 3 D Y  DOL^śW , l-u

Ce! ^ ^ a n e w  Miedziak
DYREKTOR WYęziAtU

Finansów i \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Cieszków 852 85215 2010 90,00

Razem 90,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

1 up- wojewody dolnośląskiego

Cen ^ ^ rZena Dzi^z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czarny Bór 852 85215 2010 951,00

Razem 951,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 852 85215 2010 91,00

Razem 91,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena miedziak
DYREKTOR WYOZIAtU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobromierz 852 85215 2010 203,00

Razem 203,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY POLŃO^IĄSKIEGG 

CelimW i}eifiDziedziak
DYREKTOR WW.IAŁU  

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dziadowa Kłoda 852 85215 2010 474,00

Razem 474,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODYPOlNOSlĄSKiLCl

Celitia '^jtdr^el^Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i lj. */ y _ j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dzierżoniów 852 85215 2010 849,00

Razem 849,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

LĄSKIEGi.

Celina M arzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansuj i . j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gaworzyce 852 85215 2010 66,00

Razem 66,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY DOLŃO)ŚLASKia:

Cehha Marzen« Dziedziak
DYREKTOR W^DZIAtu

nrioilSuv^ i u,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Głogów 852 85215 2010 277,00

Razem 277,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

z up- wo^ odydolnoślaskiłg,,

Cê J ^ arzenĄ ^ ie d z iu k
DYREKTOR WYDZIAHJ

Finófiso** • i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Grębocice 852 85215 2010 3,00

Razem 3,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

i  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Óziedziuk
d y r e k to r  WYDZIAŁU

Finansów i BJU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gromadka 852 85215 2010 55,00

Razem 55,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOlkDSLĄSKiLGu

Celina Marzentipziedzink
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Janowice Wielkie 852 85215 2010 479,00

Razem 479,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

„ .
Celina M arzena D ziedziuk  

DYREKTOR WYD7JAŁ U 
Finansów i *j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 852 85215 2010 90,00

Razem 90,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY pÓt^łOŚLĄSKi EGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR' WYDZIAŁ U

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 łipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 łipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło ty c h )

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamieniec Ząbkowicki 852 85215 2010 79,00

Razem 79,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI EGC

(lYlłjO/l/U h  J  , .  ,Celina M arzenclSzleaziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁ U 

Finansów i —*v-——». —j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamienna Góra 852 85215 2010 1 040,00

Razem 1 040,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DpLNbŚLĄSKIE

Celina M arzena Dzieazuik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Epoletu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych )

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kłodzko 852 85215 2010 94,00

Razem 94,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO
u V l i ///Łj L I

Celina M arzena t>żłedziuk 
DYREKTOR WYDŹMŁU 

Finansów i BuJibicj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych )

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kobierzyce 852 85215 2010 190,00

Razem 190,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

L  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Q m m /

Celina M arzeną D ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buiitsiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kotla 852 85215 2010 217,00

Razem 217,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena;Dżiedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów ¡



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Legnickie Pole 852 85215 2010 192,00

Razem 192,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Malczyce 852 85215 2010 186,00

Razem 186,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

2 up. WOJEWODY, DOJć1 0 ŚLĄSKJEGf

„  ; s l m / W h  /Celina Marzenti'Óziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAt u

Fioatisuw i __ i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marcinowice 852 85215 2010 32,00

Razem 32,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. \A^EW O ^Y {^O Ś L Ą S K IE G t

Celina Marzena Dziedciuk
DYREKTOR WYDZIAHJ

Fincifii łOi/1 u i u t a - w . j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marciszów 852 85215 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z  up. WOJEWODY DOLNCjŚLĄSKIEGl 

CelinaMarzeruiPziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miłkowice 852 85215 2010 318,00

Razem 318,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mysłakowice 852 85215 2010 724,00

Razem 724,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\ ' A! r Oj li/j) /

Celina M arzena D ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Nowa Ruda 852 85215 2010 21,00

Razem 21,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

*7. up. W O ^ O O jr  ę^LNDŚLĄSKIHG(

Celina Marzena Dziedzictk
DYREKTOR WyDZIAŁU

Fir»cinbw»#/1  1



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Osiecznica 852 85215 2010 54,00

Razem 54,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

Cehna Marzenci Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Podgórzyn 852 85215 2010 114,00

Razem 114,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Radwanice 852 85215 2010 48,00

Razem 48,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
f l \hSn J  J  J

Celim MarzemŚziedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
)

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Rudna 852 85215 2010 23,00

Razem 23,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C h a w iń iLCelma Manerm^Dziedziuk 
DYREKTOR vWoZIAŁU 

Finansów i Bik&tiiu
i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stoszowice 852 85215 2010 80,00

Razem 80,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI[X

Cetina Manetki Dzicdziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budittu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Walim 852 85215 2010 507,00

Razem 507,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNdśLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Warta Bolesławiecka 852 85215 2010 527,00

Razem 527,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

x Ą iM k r t j J
Celina M arzena D ziedziuk  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wądroże Wielkie 852 85215 2010 45,00

Razem 45,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI r_G(.

Celina Marzena biiedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buctżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w  budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych )

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zgorzelec 852 85215 2010 10,00

Razem 10,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DONOŚLĄSKiEGO

Celina M arzena tiziedziuk 
DYREKTOR VyYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
]



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 852 85215 2010 45,00

Razem 45,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

I  up. WOJEWODY DOŁbł6 ś\.ĄSK!£GQ

W M A .  £
Celina M arzena D zieaziuk  

DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.13.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 06 lipca 2020 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.92.2020.MF.2592 ( nr wewnętrzny MF103) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żukowice 852 85215 2010 53,00

Razem 53,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 ) stanowią dotację celową na 

III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.

Z up. WOJEWODY DOŁNÓślASKEeO
. vwM/'

Celina Marzena U ziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


