
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. HS

Urząd M iasta 
Bielawa

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

______________________ ____________ _____________________________________________ _______________ (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Bielawa 3 631
Razem 3 631

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

celową na III 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 -  MF065.
z  up. WOJEW0 0 Y DO LNO ^ŚKIEG O

z' Edyta St.
Z A S ią p & y  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Boguszów Gorce

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Boguszów Gorce 5 519
Razem 5 519

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEV\p&fDOLNO$t?\SKIEGO

y ' Edyta 
ZASTĘPe^ DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Bolesławiec

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 3 937
Razem 3 937

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

celową na III 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 -  MF065. ,  ^
1 UP- WOJEVTOpYl5bLNOŚi^SKIEGO

y '  Edyta Sarfałci 
ZAST̂ 9 ^  DYREIW^TWYDZIAŁU 

rinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Chojnów

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Chojnów 4 500

Razem 4 500

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

celową na III 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 -  MF065.
P V * ZuP- ^JEW0PV150LN0Ś!^SKIEG0

/  Edyta 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Duszniki Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Duszniki Zdrój 779

Razem 779

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

celową na III 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 -
Z up. W OJEl\p0 fboLN O Ś LĄ 5KrEGO

Edyta
Z A S T Dy^EKTU^A^WYDZIAŁU 

■inarisów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Dzierżoniów

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 13 260
Razem 13 260

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. W O JEW ppYTOLNO Ś^KIEGO

/[E d y ta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Głogów

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Głogów 6 846
Razem 6 846

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

celową na III 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 F 06£up_ wOJEWOD^OOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Jedlina Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Jedlina Zdrój 848

Razem 848

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEWODY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Jelenia Góra

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 11 879

Razem 11 879

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

celową na III 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 -  MF065.

ZASTĘPe^YREKTC^fTW YDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
K am ienna Góra

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kamienna Góra 2 305

Razem 2 305

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

celową na III 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 F06^.p w0J DŶ BOtNOŚlĄSJSIEGO

ZASTĘf^iĆ^DYREI DZIAŁU
jdżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Kowary

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kowary 4 055

Razem 4 055

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEyyatfY DOLNO&t7\8KIEGO

(  JEdyta SapałO
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Kudowa Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P arag ra f Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 1 732

Razem 1 732

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEWp0^DOLNOŚLĄ8ięiEGO

/  Edyta
ZASTĘrC^DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. HS

Urząd M iasta 
Legnica

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Legnica 2 054

Razem 2 054

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

celową na III 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 -  MF065. ^ ^  ^

ZAST^PĆA DYREKTORA WYOZtAłA 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Lubań

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

(w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Lubań 3 938

Razem 3 938

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJ£WC?6y  DOLNpÓiĄSKIEGO

Edyta ŚoptfĆT
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Lubin

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Lubin 205

Razem 205

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJ£W3DY D O L IŃ S K IE G O

Edyta
Z A S T Ę P C A 'DYREKTORA WYDZIAŁU

F in a n só w  i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Nowa Ruda

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_______________________   (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 718

Razem 718

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

celową na III 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 -  MF065.
F Z up. WOJEWODY DO LNO ^SKIEG O

Edyta S
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Oleśnica

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Oleśnica 2 721

Razem 2 721

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJBS/015Y !X>LNQŚ£ĄSKIEGO

Edyta S4zpaJkT^~
ZASTĘTW, DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Oława

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Oława 1 504

Razem 1 504

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEW^BYDOLNO^fc^SKIEGO

/^ E d y ła  S a p a łę^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Piechowice

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Piechowice 368

Razem 368

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

celową na III 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 F 0 6 |up WOJEWOB^DOLNOÓI^SKIEGO

z '  E dyta S g p id p r  —
ZAS7£P€7T DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Pieszyce

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Pieszyce 2 324

Razem 2 324

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

celową na III 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 -  MF06Sjp. WOJEWOpX)OLNOi^ĄSKIEGO

z '  Edyta
Z A S TĘ E C ^D Y R E iam A  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Piława Górna

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_______________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Piława Górna 330

Razem 330

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

celową na III 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 -  MF065Z up. WOJEWOpYl̂ OLNOŚLĄSKlEGO

y S  Edyta Sa fm la^  
Z A S T g ^A  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Polanica Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_______________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Polanica Zdrój 12

Razem 12

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

celową na III 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 -  MF065, up w)J( )f.,,)ń ;|<|[,(,Q

y  Edyta
2AST££C£ DYREnfORA WYDZIAŁU

^F in a n s ó w  i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Szczawno Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

_______________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 1 700

Razem 1 700

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

celową na III 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 -  MF065. 2 UP' m jEW °VX£OLNOŚL/\SKlEGO

ZASTi
Edyta Sokala
DYR!^ < % śa w y d z ia ł u  

- inansow i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Szklarska Poręba

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

(w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Szklarska Poręba 1 480

Razem 1 480

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

celową na III 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 -  MF065.Z U[) WOJEW0 &YT)O! MOiUrASKILXX)

/  Edyta
Z A S T g ^A  DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Świdnica

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świdnica 5 069

Razem 5 069

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

celową na III 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 -  MF065. z up. WOJEWODŶ OLNOŚLASKIEGO

/ Edyta Scgfcfcf*
ZASTĘRG^DYREKTORA WYDZIAŁU

Finańsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Świebodzice

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świebodzice 4 507
Razem 4 507

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

celową na III 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 -  MF065.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd M iasta 
Świeradów Zdrój

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 1 049
Razem 1 049

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

celową na III 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 -  MF065. z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

y  Edyta Safala-
ZASjrąpCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd M iasta 
W ałbrzych

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny M F065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 5 898
Razem 5 898

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEW0C3Y DOLNO^SKIEGO

/  Edyta Sćfpła
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd M iasta 
Wojcieszów

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wojcieszów 433

Razem 433

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

celową na III 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 -  MF0652 up WOJEyver(5YOO! Np&iASKIEGO

Edytol ,
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. HS

Urząd M iasta 
W rocław

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Wrocław 32 377
Razem 32 377

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEVypBfDOLNO$b^SKIEGO

/  Edyta Sffp/ffcT'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Zawidów

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Zawidów 448
Razem 448

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJEyyetfY DOLNpśł^SKIEGO

(  EdytaćŚctpfifa
ZASTĘ^A-DYREKTORA WYDZIAŁA

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Zgorzelec

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.M F.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 1 864

Razem 1 864

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

celową na III 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 -  MF065.
Z up. WOJB/V0I5y ’DOLNO$t<SKIEGO

E dyta Sepiffa
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd M iasta 
Złotoryja

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

06 lipca 2021 r. MF/FG4.4143.3.73.2021.MF.1832 (nr wewnętrzny MF065) w sprawie zmian 

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

________     (w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka sam orządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta Złotoryja 2 338
Razem 2 338

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

celową na III 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 -  MF065.Z up WOJEWDB̂ DOLNOŚLĄSKIEGO

' X/  Edyta Scymła
DYR£1 WYOZIAU 
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