
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wińsko 147 375,78

758 75814 6330 UG Wińsko 7 804,66

Razem 155 180,44

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W O JEW O D ^B t^Lr^Śfe ĄS K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wisznia Mała 35 727,62

758 75814 6330 UG Wisznia Mała 64 132,21

Razem 99 859,83

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEWODyiTo^fiŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Zagrodno 40 014,46

758 75814 6330 UG Zagrodno 10 663,69

Razem 50 678,15

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Edyta Sabała 
d y r e k t o r  vvV d2 ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia‘l

758 75814 2030 UG Zawonia 45 924,99

758 75814 6330 UG Zawonia 30 205,76

Razem 76 130,75

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME096.
Z up. WOJEWOD^jB^fT^^b ^SKIEGO

Edyta Sapała 
d yr ekto r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Zgorzelec 74 548,04

758 75814 6330 UG Zgorzelec 34 142,25

Razem 108 690,29

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF096.
Z up. WOJEWOpV^OL^0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Złotoryja 53 960,15

758 75814 6330 UG Złotoryja 28 694,21

Razem 82 654,36

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEWO^KJO^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Żórawina 96 289,22

758 75814 6330 UG Żórawina 5 348,10

Razem 101 637,32

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFG96.

Z up. w o jew o pyW m ^ skiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZiAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

* terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Żukowice 22 884,71

758 75814 6330 UG Żukowice 16 121,34

Razem 39 006,05

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

z up. w o je w ^ 5 o ^ ^ lą s k ie g o

Edyta Savała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bardo 32 397,31

758 75814 6330 UMiG Bardo 12 300,48

Razem 44 697,79

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W O JE W O D Y^O ^O ^KIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział , §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bierutów 55 965,20

758 75814 6330 UMiG Bierutów 27 611,65

Razem 83 576,85

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

2 up. WOJEWOD^d0^ ^ L Ą 5KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAt U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu

terytorialnego ‘
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Brzeg Dolny 52 784,35

758 75814 6330 UMiG Brzeg Dolny 0,00

Razem 52 784,35

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. WOJEVVOjy<j6 ^ £ 2ŚLĄPKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 90 544,45

758 75814 6330 UMiG Bystrzyca Kłodzka 52 780,87

Razem 143 325,32

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W O JEW O D O  1̂ ^ . ĄFKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Chocianów 36 346,05

758 75814 6330 UMiG Chocianów 20 068,21

Razem 56 414,26

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z  up. W O J E W O D ^ ^ m p ^ jĄ C K I E G O

Edyta Sroała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Głuszyca 17 722,83

758 75814 6330 UMiG Głuszyca 6 819,05

Razem 24 541,88

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF096.

L u p. W 0 J E V V Q ^ £ r t 5 l ^ ^ i  Ą .^ K IE G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział § .
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Góra 47 954,19

758 75814 6330 UMiG Góra 43 319,40

Razem 91 273,59

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
2 up. WOJEW O^D0^^LĄ gK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Gryfów Śląski 23 777,71

758 75814 6330 UMiG Gryfów Śląski 14 702,08

Razem 38 479,79

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JEW O D ^M n^ S K IE G O

Edyta Sapa*.a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów t Sudż€tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział< §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 47 177,54

758 75814 6330 UMiG Jaworzyna Śląska 10 784,72

Razem 57 962,26

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O J E W O D ^ P g ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 75 684,10

758 75814 6330 UMiG Jelcz-Laskowice 8 785,02

Razem 84 469,12

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
I  up. W O J E W O D ^ t f j ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 100 906,98

758 75814 6330 UMiG Kąty Wrocławskie 35 398,54

Razem 136 305,52

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFG96.
L up. WOJEWO^BtJL^^LĄ^KiEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

> terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lądek Zdrój 23 156,12

758 75814 6330 UMiG Lądek Zdrój 15 652,98

Razem 38 809,10

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. wojewo^ M ^ ^ skiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Leśna 74 343,19

758 75814 6330 UMiG Leśna 10 160,02

Razem 84 503,21

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O J E W O O y ^^ ^S .K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdziałi §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lubawka 44 188,58

758 75814 6330 UMiG Lubawka 16 120,32

Razem 60 308,90

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJ EWO D^at5L [ ^ ^ S  KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego '
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lubomierz 29 941,40

758 75814 6330 UMiG Lubomierz 32 871,41

Razem 62 812,81

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

2 up. W OJEW O^gdL^ Ś b ^ S KJEGO

Edyta Sćpał a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział
V

Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lwówek Śląski 91 406,21

758 75814 6330 UMiG Lwówek Śląski 48 247,90

Razem 139 654,11

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

2  up. W 0 J E W 0 ^ > g ^ m & $ t Ą S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Mieroszów 29 567,78

758 75814 6330 UMiG Mieroszów 0,00

Razem 29 567,78

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z  up. W O J E W O D ^ B t J ^ ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sćpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Międzybórz 17 887,74

758 75814 6330 UMiG Międzybórz 24 144,87

Razem 42 032,61

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podządanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JEW O ^BO L^t^S.KIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.293.2017. AD

Dział Rozdział , §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Międzylesie 82 533,63

758 75814 6330 UMiG Międzylesie 12 013,67

Razem 94 547,30

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone są na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEVi'OD^BOLm^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


