
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Bielawa 5 400,00
Razem 5 400,00

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

IV 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 przedm iótó^jM d^yzji nąleżyN( w tytule
( / V) /  f/M iuy^-SKlEG oprzelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. CV//,

0 YREKTnŹZ“ ie<tziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Boguszów Gorce 5 356,00
Razem 5 356,00

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

IV 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 przedmiotovyę^ (^ecyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. ^ ' '
Celina 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Bolesławiec 4 183,00
Razem 4 183,00

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

IV 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
Z up. W OJB^nny DhfMnć)przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. r
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Chojnów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Chojnów 3 200,00
Razem 3 200,00

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

IV 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 przedm iotow i 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Duszniki Zdrój 1 890,00
Razem 1 890,00

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

IV 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Dzierżoniów 15 000,00
Razem 15 000,00

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

IV 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 ,4ęcy^j i należy w tytule
r- DjO/
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przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Głogów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Głogów 9 309,00
Razem 9 309,00

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

IV 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 p rzedm io tow ej .decyzji należy w  tytule
/ / \  W § l f c 5KIEGO

DYR 
Finansów

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Jawor

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jawor 932,00
Razem 932,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jedlina Zdrój 813,00
Razem 813,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Jelenia Góra 10 954,00
Razem 10 954,00

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

IV 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 przedmiotoyyęj (dęcyzji należy w tytule
P' n O j£ % )0  Y [  ^

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
Celin,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kamienna Góra 1 200,00
Razem 1 200,00

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

IV 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 /,deeyzji należy w ̂ tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kowary

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.202l.M F.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

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

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Kudowa Zdrój 2 343,00
Razem 2 343,00

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

IV 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 -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Legnica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Legnica 4 332,00
Razem 4 332,00

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

IV 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
7- up. w o
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przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Lubań 4 962,00
Razem 4 962,00

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

IV 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
*  up. w ojęvvD D y nprzelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Lubin 582,00
Razem 582,00

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

IV 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
2up.

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Nowa Ruda 928,00
Razem 928,00

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

IV 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
/j]/) J ' /  7 L ĄSl<

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Oleśnica 3 217,00
Razem 3 217,00

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

IV 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
7- up. WDjr>

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Oława

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Oława 4 987,00
Razem 4 987,00

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

IV 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.

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Piechowice 580,00
Razem 580,00

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

IV 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 przedmiotoy^j decyzji należy w tytule
"  ' vu^ j'.'O0Y DOI ^
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przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Pieszyce

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Pieszyce 2 120,00
Razem 2 120,00

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

IV 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, t^tiile

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. Celina C
■" ""z ■ .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Piława Górna 189,00
Razem 189,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Polanica Zdrój 74,00
Razem 74,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Szczawno Zdrój 1 726,00
Razem 1 726,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Szklarska Poręba 1 388,00
Razem 1 388,00

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

IV 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 -  MF130.
/  "' ̂ SKIEGo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świdnica 5 810,00
Razem 5 810,00

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

IV 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 decyzj i należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Świebodzice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świebodzice 1 834,00
Razem 1 834,00

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

IV 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
ZlJP- IflC

Ce/ń
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Świeradów Zdrój 1 080,00
Razem 1 080,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. vy ■ -



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wałbrzych 12 097,00
Razem 12 097,00

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

IV 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 -  MF130. Cc skiego



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wojcieszów 764,00
Razem 764,00

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

IV 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 -  MF130.
Celina
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Wrocław 28 625,00
Razem 28 625,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Zawidów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Zawidów 651,00
Razem 651,00

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

IV 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 -  MF130.
Celi;,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Zgorzelec 1 674,00
Razem 1 674,00

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

IV 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 -  MF130. tu p -

Cdi,-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Złotoryja 2 367,00
Razem 2 367,00

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

IV 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
2  up. VVOJE/?™m )

Celu
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bardo 244,00
Razem 244,00

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

IV 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
Z  Up V*'0 'jJ i ' "-,v  rs \ / i
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bogatynia 237,00
Razem 237,00

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

IV 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 -  MF130. r , \j , ś



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bolków 461,00
Razem 461,00

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

IV 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 ̂ dęcyzj i należy w, tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
Celin 

DY,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Brzeg Dolny 292,00
Razem 292,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 5 174,00
Razem 5 174,00

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

IV 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 -  MF130. CA) ' / '!
Ce/i)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Chocianów 1 850,00
Razem 1 850,00

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

IV kwartał 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1.- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacj i zadań pomocy społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Głuszyca 75,00
Razem 75,00

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

IV 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 -  MF130.  ̂ li-GO
Celina Mary. "
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Góra 1 520,00
Razem 1 520,00

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

IV 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
Z  Up. WOJFlfl

Celina \

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Gryfów Śląski 2 600,00
Razem 2 600,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
P.
decyzji należy w tytule

Ce
KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 106,00
Razem 106,00

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

IV 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 -  MF130. KIEGO

k



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.202l.M F.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 295,00
Razem 295,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
Ce!
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 148,00
Razem 148,00

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

IV 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 -  MF130.

Celi,
KłEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lądek Zdrój 129,00
Razem 129,00

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

IV 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 decyzj 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
Celin,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Leśna 2 706,00
Razem 2 706,00

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

IV 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
? u p . w o  m

Celi,
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przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubawka 2 472,00
Razem 2 472,00

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

IV 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 i należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
DY; -i.:;-' "T



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lubomierz 249,00
Razem 249,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Lwówek Śląski 1 824,00
Razem 1 824,00

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

IV 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
Z  up .  W J O y o D Y  DQl/irW '

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Mieroszów 1 840,00
Razem 1 840,00

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

IV 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 -  MF130.
Celin



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzybórz 12,00
Razem 12,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Międzylesie 300,00
Razem 300,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Milicz 1 270,00
Razem 1 270,00

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

IV 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 de'ó'yźji należy w t 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. Cc ’ WwJMu/ll



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Mirsk 2 517,00
Razem 2 517,00

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

IV 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/ 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Nowogrodziec 505,00
Razem 505,00

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

IV 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
Zup. i/i/qigdwJ j  -/  ) 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. \J
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Oborniki Śląskie 145,00
Razem 145,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Olszyna 669,00
Razem 669,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.202l.M F.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Pieńsk 1 815,00
Razem 1 815,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Polkowice 4 100,00
Razem 4 100,00

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

IV 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 -  MF130.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Prusice 50,00
Razem 50,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Przemków 1 007,00
Razem 1 007,00

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

IV 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
Zup.\

C
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Radków 147,00
Razem 147,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. ).



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Siechnice 203,00
Razem 203,00

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

IV 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 przedmiotoW&j1 decyzji należy w, tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
DY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.202l.M F.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Sobótka 1 880,00
Razem 1 880,00

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

IV 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 -/cj^cyzj i 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
JEGO



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzegom 104,00
Razem 104,00

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

IV 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
'/i\~ '  ̂ W Ą S K IE G Oprzelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. ( r "' J
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Strzelin 1 753,00
Razem 1 753,00

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

IV 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 przedmiotową /^decyzj i nąleży w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Syców 703,00
Razem 703,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. y\......



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Szczytna 27,00
Razem 27,00

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

IV 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 prz 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

?ej decyzji należy w



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ścinawa 234,00
Razem 234,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Środa Śląska 68,00
Razem 68,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Świerzawa 714,00
Razem 714,00

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

IV 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 -  MF130.

Celina, 
dyre

Firit



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
T rzebnica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Trzebnica 3 534,00
Razem 3 534,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Twardogóra 2 542,00
Razem 2 542,00

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

IV 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 przedmiotowć]«decyzji należy w tytjule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wąsosz 111,00
Razem 111,00

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

IV 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 decyzj 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Cel!,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Węgliniec 158,00
Razem 158,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. y '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wiązów 180,00
Razem 180,00

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

IV 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 -  MF130.
i. \fijo i
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

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

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Wołów 338,00
Razem 338,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 510,00
Razem 510,00

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

IV 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^tvtule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Ziębice 689,00
Razem 689,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Żmigród 3 498,00
Razem 3 498,00

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

IV 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 -  MF130. 1' / / .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Bolesławiec 172,00
Razem 172,00

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

IV 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
~ UP-H'CV

Celi,- 
Dy 

Fi,

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Chojnów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Chojnów 324,00
Razem 324,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Cieszków 101,00
Razem 101,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

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

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

IV 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 -  MF130.

Ce!!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Dziadowa Kłoda 440,00
Razem 440,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Dzierżoniów 669,00
Razem 669,00

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

IV 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 -  MF130.
Z  up. WOJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Głogów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Głogów 376,00
Razem 376,00

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

IV 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
>. WOJ

Cdi;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Grębocice 38,00
Razem 38,00

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

IV 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 cjepyzj i należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. ' /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Gromadka 61,00
Razem 61,00

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

IV 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
. /^\\ ' V ' '■przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021. MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Janowice Wielkie 380,00
Razem 380,00

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

IV 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 decj 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
C d;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Jeżów Sudecki 103,00
Razem 103,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 62,00

Razem 62,00

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

IV 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 d$ęyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kamienna Góra 570,00
Razem 570,00

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

IV 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
^  UP-Wo  i <>4-, • /"\przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kłodzko 51,00
Razem 51,00

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

IV 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 -  MF130. M m



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kobierzyce 246,00
Razem 246,00

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

IV 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
up. WOJ

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MFI30) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kondratowice 30,00
Razem 30,00

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

IV 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 -  MF130. Wojtyfopy D pn/rQ  a c ̂



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kotla 156,00
Razem 156,00

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

IV 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
Zup WO,r

Celina
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

należy w tytule



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Legnickie Pole 150,00
Razem 150,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Lewin Kłodzki 93,00
Razem 93,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

decyzji należy w tytule



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Marcinowice 38,00
Razem 38,00

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

IV 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 -  MF130.

Celin



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Marciszów

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Marciszów 490,00
Razem 490,00

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

IV 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 -  MF130. JEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Miłkowice 274,00
Razem 274,00

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

IV 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
Z up. WOJB/7O0Y pO Lfioi'

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130. / l\n  • - -> < '' > '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Mysłakowice 760,00
Razem 760,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Nowa Ruda 190,00
Razem 190,00

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

IV 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 -  MF130.
Z up. WOJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Osiecznica 47,00
Razem 47,00

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

IV 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 -  MF130. A  ' ' i ■■/ !



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Podgórzyn 92,00
Razem 92,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

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

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

IV 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 -  MF130. Z up. V""
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Rudna 477,00
Razem 477,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Stoszowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Stoszowice 123,00
Razem 123,00

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

IV 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

ecyzji należy w tytule
■ up. . - /  )



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Sulików

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Sulików 21,00
Razem 21,00

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

IV 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 -  MF130.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Walim

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Walim 671,00
Razem 671,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. WO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Warta Bolesławiecka 295,00
Razem 295,00

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

IV 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/dęcyzj i należy w tytule

Celirri
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.16.2021.MJ

Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Wądroże Wielkie 52,00
Razem 52,00

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

IV 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 -  MF130. ' f\lX
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Zgorzelec 409,00
Razem 409,00

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

IV 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 -  MF130.
C elin-i /■;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Złotoryja

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Złotoryja 184,00
Razem 184,00

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

IV 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 -  MF130. ' ,JP- ¡¡■i- ' /
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.16.202 l.M J

Urząd Gminy 
Żukowice

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

06 października 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 ( nr wewnętrzny MF130) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Żukowice 27,00
Razem 27,00

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

IV 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 -  MF130. Z up. i* '■>(■ 3
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