
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Bielawa 4 757,00
Razem 4 757,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Boguszów Gorce 6 151,00
Razem 6 151,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWO^DOLNOŚiĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Bolesławiec 368,00
Razem 368,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWO0YDOIJ>ł0ŚLĄSKIEGO
¿ 1  .

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Chojnów 4 000,00
Razem 4 000,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOp^DOLN0 ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Duszniki Zdrój 1 630,00
Razem 1 630,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup. WOJEV^0^DOU^0§LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Dzierżoniów 11 921,00
Razem 11 921,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEV^EffDOLN0ŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Głogów 5 460,00
Razem 5 460,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWg0^OLN0^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jawor 1 365,00
Razem 1 365,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżstu

WOJEWpaYDOLNpŚiĄSKIEGO 

Ectyth Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jedlina Zdrój 716,00
Razem 716,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O J E W O ^ D O L N p ^ S K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jelenia Góra 9 331,00
Razem 9 331,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JE W O pY D O Lt^^S K lE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

© Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kamienna Góra 1 528,00
Razem 1 528,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O J E W O t^O L N ^ ^K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Karpacz 158,00
Razem 158,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kłodzko 7 876,00
Razem 7 876,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEW0 (5y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kowary 3 995,00
Razem 3 995,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. . /

2  up. W OJEW O g^OLNpŚtĄSKIEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kudowa Zdrój 2 387,00
Razem 2 387,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEV\ptfY^OLfvl0 SLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Legnica 3 827,00
Razem 3 827,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O JE W O p Y W N O $ t^ K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Lubań 3 619,00
Razem 3 619,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWptfYDOLNOŚLĄSKIEGO

Ecyia Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Lubin 1 098,00
Razem 1 098,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JEW O ^DO LNp^SKlEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Nowa Ruda 700,00
Razem 700,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWCpYDOLNOśtj^SKlEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Oleśnica 3 856,00
Razem 3 856,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JEW O ^DO l^Śt^SKIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu e



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Oława 4 385,00
Razem 4 385,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWCp>fDOLMo£^SKIEGO
C f  

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Piechowice 238,00
Razem 238,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWO^YpOLNC^^KIEGO

Edyta "Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Pieszyce 1 774,00
Razem 1 774,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W OJEW O^DOLN^^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Piława Górna 77,00
Razem 77,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO S KI EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Polanica Zdrój 134,00
Razem 134,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W ^ J E W O E ^ O L N O ^ ^ K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Szczawno Zdrój 1 203,00
Razem 1 203,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEW GSfDOLNpŚt^SKIEGO  
Ay-r- 

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

, o Finansów i Duużetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Szklarska Poręba 1 077,00
Razem 1 077,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEVy2l5Y DOLNp^ĄSKIEGO 
C f

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

e Finansów i Buuśeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świdnica 6 006,00
Razem 6 006,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z  up.

¿ASIępuA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJE' Y dolnośląskiego

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świebodzice 3 859,00
Razem 3 859,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJE\A0DYDpktóOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świeradów Zdrój 836,00
Razem 836,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. VVOJEWp0^DOj>f6śLĄSKIEGC.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wałbrzych 16 504,00
Razem 16 504,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F025.
Z up. WOJEWO0 Y 30Lj>!efSLASKIEG0

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wojcieszów 536,00
Razem 536,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wrocław 35 592,00
Razem 35 592,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W 0 JEW0 g l 5 0 LN^ ^ KIEG0

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Zawidów 583,00
Razem 583,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Zgorzelec 1 529,00
Razem 1 529,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F025. / '
Z up. WOJEWpdY DOLjil0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Złotoryja 2 843,00
Razem 2 843,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^

Z up. WOJEWOB^DOLNOŚCASKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bardo 91,00
Razem 91,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O JEW O ^D O LN ^ĄSKI EGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bogatynia 87,00
Razem 87,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bolków 534,00
Razem 534,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O J E '^ a fD O L ^ L Ą Ś !< IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

0 finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Brzeg Dolny 333,00
Razem 333,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

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

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

„ Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 5 166,00
Razem 5 166,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWOdY IDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Chocianów 1 833,00
Razem 1 833,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEW,wj?fDOU}J0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAt.I •

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Głuszyca 188,00
Razem 188,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Góra 2 127,00
Razem 2 127,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ l)
Finansów i Budżetu

WOJEW^^DOL^0ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Gryfów Śląski 2 128,00
Razem 2 128,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 31,00
Razem 31,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O JEW O BfD O LN ^^SKIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 114,00
Razem 114,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ,. ,
P V 3 y  J Z up.WOJE\gOYDgWjOśL/\SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 126,00
Razem 126,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup WOJ£VV0 £)VDOLNCJŚLĄSKIEGC.

Eiiyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lądek Zdrój 167,00
Razem 167,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^
Z up. WO J EWO^fDO LNP^ĄSKI EGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA W DZIAŁ

Finansów i Dudżotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Leśna 1 276,00
Razem 1 276,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWpdY Ido ln p^Cąskieg o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubawka 1 855,00
Razem 1 855,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JEW O D^dO LNO ^^K^6 '

Edyta Ścipała 
ZASTĘPCA DYREKTORA W YDZI*' 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubomierz 442,00
Razem 442,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWpW DOLNpŚtĄSKIEGG

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lwówek Śląski 1 674,00
Razem 1 674,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
2 up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzybórz 157,00
Razem 157,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWODY^OLNO$kĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzylesie 214,00
Razem 214,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWOp>rroLN^CĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Milicz 1 002,00
Razem 1 002,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z „ p ,W O JE W ^ ro ^ ^ i« E G C

Edvta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDDM
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Mirsk 2 425,00
Razem 2 425,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. / "
Z up. WOJEWpBfDOLNp^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Niemcza 206,00
Razem 206,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEW^DOLNpŚtĄSKIEGC.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Nowogrodziec 362,00
Razem 362,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAM

Finsnsów i Dudżctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Olszyna 958,00
Razem 958,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O J E V ^ Y  COLj>ie^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Pieńsk 809,00
Razem 809,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^ "
Z up. W0JE'A%jyDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Polkowice 3 740,00
Razem 3 740,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O J E W Ś g f D O L N ^ ^ K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl: 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Prusice 46,00
Razem 46,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JE W O D ^O LN ^^K IE G C

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

o o Finansów i Dudżc*!'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Przemków 909,00
Razem 909,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. Z(J, , ,  :v ■  ̂ jp£[/S'(

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Radków 306,00
Razem 306,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Siechnice 135,00
Razem 135,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. /
Z up. W 0 JEW CDVl50LN0 $fc^SKIEG(

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Sobótka 1 670,00
Razem 1 670,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. /
F V 3 *  J Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzegom 612,00
Razem 612,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

I up. W O J E W O ^ ^ ' EGC

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzelin 3 582,00
Razem 3 582,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmioto 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

wej decyzji należy w tytule

W O JEW Q PYDOLNjp&tĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Syców 390,00
Razem 390,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W OJEyi^fDOLNO$l;^KIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ścinawa 152,00
Razem 152,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ■■
F V J J J Z up. W O J E W W D O L N ^ y S K IE G l.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Środa Śląska 102,00
Razem 102,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEW O^dOLNO^t^SKIEGC •

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Świerzawa 375,00
Razem 375,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Trzebnica 2 686,00
Razem 2 686,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JE W O ^O L N ^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP .3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Twardogóra 2 777,00
Razem 2 777,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wąsosz 55,00
Razem 55,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWOpYDOLNOŚtĄSKIEGO
<y

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Węgliniec 273,00
Razem 273,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wiązów 118,00
Razem 118,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWODYWLNOŚI-ĄŚKIEGO

C f _
Edyta Sapała 

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

0 Q



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wleń 259,00
Razem 259,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W OJEW O ^DO LNO ^^KłEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wołów 432,00
Razem 432,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^
Z up. W O JE W O ^^LN p ŚtĄ SK IE G C

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 603,00
Razem 603,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. /
Z up. VVOJEVVOW^NO$W^KIEGC

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finnnsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ziębice 694,00
Razem 694,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA W DZIALI

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Żmigród 3 383,00
Razem 3 383,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWODYTOLNO&^SKIEGO 

T .
Edyta Sapała 

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Bolesławiec 295,00
Razem 295,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEW

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Chojnów 188,00
Razem 188,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWO!

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ1
Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Cieszków 91,00
Razem 91,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. W O JEW G^^OL^tót^SKIEG t

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAł'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Czernica 93,00
Razem 93,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA!

WOJEWOD><X)LNO$kfpKEGC  

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Dziadowa Kłoda 254,00
Razem 254,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

z up. w o jew om 6lnp^$kieg..

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Dzierżoniów 791,00
Razem 791,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z uP. w o je w o d^ ^ o^ k|EGC

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Gaworzyce 56,00
Razem 56,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O J E W p d ^ O 5i0 5 LĄSK1EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Głogów 481,00
Razem 481,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl

Finansów i oudioxu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Grębocice 41,00
Razem 41,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Gromadka 55,00
Razem 55,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
z up. woJEWonyf olnoM skiego

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Oudżstu

o e



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Janowice Wielkie 51,00
Razem 51,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Jeżów Sudecki 93,00
Razem 93,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWQ0^DOLN0$LĄSKIEGO

C y  . ¿ '7 ? '
Edyta Sapała 

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 42,00

Razem 42,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. /
Z up. WOJEWO0T DOLNp&LĄSKlEGC

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA;.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kamienna Góra 700,00
Razem 700,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^
Z up. WOJEWOSfDOLNUŚtASKlEGC

C f .

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kłodzko 46,00
Razem 46,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kobierzyce 316,00
Razem 316,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWOJ?YTOLNO$Ł^SKIEGO
C^7

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kondratowice 33,00
Razem 33,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWOdYtDOLNOŚLĄSKIEGO
C / ¿< 7^'

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ! 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kotla 34,00
Razem 34,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWO^bLNpŚt^SKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Legnickie Pole 136,00
Razem 136,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ,

Z up . VVO J E W O P ^D O U ^C A S K I EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Lewin Kłodzki 108,00
Razem 108,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Malczyce 238,00
Razem 238,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. W O JEW gm DO^j0ŚLĄSKlEGC

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA W YDZIAU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Marcinowice 25,00
Razem 25,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
z up. wojewob^dolno Ĉąskiegg

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Marciszów 466,00
Razem 466,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJ EW OK^OLN O&Ł/lŚKłEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Miłkowice 334,00
Razem 334,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

Z up. WOJEWODN^BULNOŚJ^SWEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Mysłakowice 790,00
Razem 790,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up.

9 0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Nowa Ruda 218,00
Razem 218,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWOprDOLttóĄSKIEGC

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU 

Finansów i Cuużctu
9 O  O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Osiecznica 19,00
Razem 19,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Podgórzyn 313,00
Razem 313,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Radwanice 55,00
Razem 55,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. ^

Z np. ^JE V V 'O p fD O L !^ LA S K IE G C

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ! 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Rudna 256,00
Razem 256,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Stoszowice 169,00
Razem 169,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i BuJżeiu

WOJEW DOLNO&^SKIEGC 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Sulików 45,00
Razem 45,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ"
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Walim 587,00
Razem 587,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
2  up. WOJEWptfY BOmsSLĄSKIEGC:

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Warta Bolesławiecka 409,00
Razem 409,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Z up. WOJEWC

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Wądroże Wielkie 46,00
Razem 46,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WX)JEWCDYTOLfpiiŹ\SKEGC 
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Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ"



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Zgorzelec 370,00
Razem 370,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Edyta Scipałi
ZASTĘPCA DYREKTO; :,\ WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Złotoryja 120,00
Razem 120,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025. /
Z up.

Edyta Sapała.
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

02 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021 .MF.693 ( nr wewnętrzny MF025) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Żukowice 134,00
Razem 134,00

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

II kwartał 2021 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 2021 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 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Fi.isnoćw i DuJżetu
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