
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Bogatynia 1
Razem 1

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Bolków 664
Razem 664

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 850

Razem 850

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. WOJfWÓDY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 6 103

Razem 6 103

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. WOJEWpBY DOLNp&^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Chocianów 950

Razem 950

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£W(5dY DOmpŚiĄSKIEGO

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

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 121

Razem 121

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. WOIEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Góra 512

Razem 512

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. m H 5W )D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

EdyfećSftpała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 2 400

Razem 2 400

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. W0JEW0PYl50LN0ŚLĄSt£ł£G0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna 
Śląska 131

Razem 131

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 Zup.WOJEWpD^DOLNOŚLĄSKlEeo

iyta S a p a tó
ZASTĘPCA" D Y R E K T O f t^ f iŹ Y D Z IA Ł U  

F in a n s ó w  i B u d ż e tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSIO Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 141

Razem 141

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. , ( . .y., ąskiEGO

/  Edyta Sapm a
ZAST^EpA DYREI^KiPA''WY DZIAŁU

^ 'F in a n s ó w  i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie 113

Razem 113

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. WOJEWpe^DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Stfpala
ZAStB^CA DYR£KT©r?A WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek 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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 200

Razem 200

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 O ^  WOj EVVOn^BOLNOŚLASlilEGO

f  Edyta S agfm ^ .
ZASTĘF^A DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Leśna 1 766

Razem 1 766

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.

/ £ d y t a S i } g Ś % ^ ~
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 2 183

Razem 2 183

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 -  MF06§* up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 440

Razem 440

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. WOJBJ/0C5Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta SćS pykf
ZASTĘPCZA "DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski 1 775

Razem 1 775

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 woje^OBTTDOLNOŚI îSKIEGO

/  E d y ta jjćppk i '
ZAS^ĘfCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Mieroszów 37

Razem 37

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 -  MFOólup. WOJEWODY-BOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 186

Razem 186

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. WOJEmB^DOLNOŚLĄSiOeGO

(  JEAyta 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 78

Razem 78

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. WOJE)Ji0 t5Y D O LN O ^SK lE G O

C-^rEdyta S a p a ła '
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Milicz 913

Razem 913

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 

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF065.
Z up. WOJEW9 BrTOLNOŚl>[Sf(iEGO

C -̂Jjkiyta Szpata 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 2 483

Razem 2 483

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|.(i(j VyojEWOPYUÓLNOŚLĄSKIEGO

¿ z Edyta
ZAStąPtZĄ DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 100

Razem 100

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.

y '  Edyta SrĆgpkT
ZAStĘRCA DYRoiTCRA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

&



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec 236

Razem 236

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? ^  \̂ i;).l!:V'.'OD̂ BOLNOŚlJ\SKIEGO

Edyta •
ZAST&££A D Y R E im ^TW Y D ZIA ŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Oborniki 
Śląskie 76

Razem 76

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 wojEWODY^BetNOŚ! ĄSKHEGO

/ Edyta Sapgł&7'~^ 
ZASTĘPĆA^YREKTCPiA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 944

Razem 944

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 FO ^^ w o jF iro p y -D G l IMOŚl OSKIEGO

Edyta,
?CA D Y R E ^T ^A  WYDZIAŁU 

‘Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 953

Razem 953

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 t o j e ^ b y 1̂ NOŚL4S1«6GO

/  Edyta Sągififa' 
zastępcźC  d y r e k t o r a  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Polkowice 4 488

Razem 4 488

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 OJE^0 d Y ^ L ^ ^ kĄSKIEGO

Z A S T Ę ^A  -DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Prusice 56

Razem 56

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 I^ l̂ WOJE^ OOY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ E d y t a  Sap^m
ZASTBTOA D Y R gS fe^W Y D Z IA ŁU

'f in a n s ó w  i budżetu

&



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Przemków 1 304

Razem 1304

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. W0JEVV0pYl50LNpśt^ŚKIEG0

/ [ E d y t a  ŚFpZla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Radków 267

Razem 267

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 y\̂ jEv\,'OD>0t5LNOŚLĄSKtEGO

'E dyta Sap
ZASTĘPCA^Y-REKTCRA'WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 430

Razem 430

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 -  MF06f>.ui) V̂O JnWODY_p l̂NOŚLĄSKIEGO

y E d y ta  S o p h ia  
ZASTĘ&CA DYREłSie^ArTftYDZIAŁU

(- " ' f  iriansów i Budżetu

a



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 1 949

Razem 1 949

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. WOJEWOI^YtfOLNOŚl^gRlEGO

ZAST^E^A DYREiCTÔ /TwYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 2 228

Razem 2 228

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 Mfu°p6fejEW ODJ

ZASTĘPt^C DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Syców 735

Razem 735

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. ^  ^  y tX)LNOSWSKIEGO

/  Edyta
Z A S T Ę P ^ OYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 183

Razem 183

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. .WOJfjWOtfY^DOŁNO^SKIEGO

EdytaJ&»pfiki
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 47

Razem 47

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. WOJE)i>/0t5y DOLNOŚLĄSKIEGO 

L—f  Edyta Sépala
z a s t ę p c a  Dy r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa 430

Razem 430

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. WOJEWp©rOOLNOŚU\SKIEGO

¿ _ J h d y ta  S ćp tń er'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 3 222

Razem 3 222

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 ^ jp wojEWPBYlX3LNOi>LĄSKIEGO

y ' Edyta Sifpała 
ZAŚmpCb  DYRwCT^RA" w y d z ia łu

'Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Twardogóra 3 037

Razem 3 037

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£W(5DY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  E d y ta S arn ia-
ZASTĘfCA DYRBCTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 46

Razem 46

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. WOJEWPBfDOLNOŚL^SKIEGO

/  Edyta Sabala
ZASTĘEC^ DYREKt o R/Cw YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Węgliniec 270

Razem 270

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 j e w 9 p y i 5o l n o ś l ^ s k ie g o

/  Edyta S0 m a ~
ZAST^PO# .DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 258

Razem 258

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. WOJEyV0tfY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyt^mnila  
ZASrĘJ^CA d y r e k t o r a  w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Wleń 639

Razem 639

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. WOJEVy@dY DOLNO&^KIEGO

Edyta Sap^ifa'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Wołów 263

Razem 263

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 -  MF065.7 IA1„
F v : J J Z up. WOJBV0DY DOLNO$b5(SKIEGO

Edyta ScfetfcT' 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie 262

Razem 262

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 ^065WOJ_ o^ LN̂ K|EGO

¿^ --7 Edyta Sópfikr 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

& @



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 614

Razem 614

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 -  MFO61S.WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 4 971
Razem 4 971

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. WOJEWOPYIjOLNO^ŚKIEGO

/ Edyt a SćjrpkT '
ZASTĘPCA .DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


