
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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 Bolesławiec 92 661,38

758 75814 6330 UG Bolesławiec 73 705,26

Razem 166 366,64

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. W0JEW0I}

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

BOLÎ ŚtĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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 Chojnów 83 820,04

758 75814 6330 UG Chojnów 45 477,60

Razem 129 297,64

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. WOJEWODy^ttóLjjflŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 Ciepłowody 40 496,30

758 75814 6330 UG Ciepłowody 20 057,83

Razem 60 554,13

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWOD^EfÓLI^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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 Cieszków 42 712,10

758 75814 6330 UG Cieszków 11 300,29

Razem 54 012,39

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. WOJEWOD^peC^LŚL^SKIEGO '

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 

11 terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Czarny Bór 26 754,68

758 75814 6330 UG Czarny Bór 3 652,29

Razem 30 406,97

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 O JEW O D^O L^LĄSK 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 
Czernica

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 Czernica 77 214,33

758 75814 6330 UG Czernica 39 328,03

Razem 116 542,36

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. WOJEWOD^fi^LN^^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 Dobromierz 29 561,51

758 75814 6330 UG Dobromierz 31 098,30

Razem 60 659,81

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 O J E W O ^ O il^ j& Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 UG Dobroszyce 49 417,65

758 75814 6330 UG Dobroszyce 21 938,20

Razem 71 355,85

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.

Z up. WOJEWOD^PeflT^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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:

Działy Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Domaniów 31 700,37

758 75814 6330 UG Domaniów 65 879,41

Razem 97 579,78

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. WOJEWOD^ffÓLN^^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Dziadowa Kłoda 21 356,73

758 75814 6330 UG Dziadowa Kłoda 15 794,58

Razem 37 151,31

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

k .
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 25 822,11

758 75814 6330 UG Dzierżoniów 75 667,56

Razem 101 489,67

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. W0JEW0D^D<3L^L^S.KIEG0

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 Gaworzyce 28 484,47

758 75814 6330 UG Gaworzyce 32 714,58

Razem 61 199,05

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 ojew o^ d 6 ^ o ślą sk ieg o

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Głogów

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 Głogów 22 598,33

758 75814 6330 UG Głogów 43 488,06

Razem 66 086,39

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 y ^ L N p Ś ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

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 Gromadka 33 892,83

758 75814 6330 UG Gromadka 19 148,42

Razem 53 041,25

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. WOJEWOD^DCfC^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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 Janowice Wielkie 31 030,17

758 75814 6330 UG Janowice Wielkie 7 255,61

Razem 38 285,78

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^BtJL^^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Jordanów 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 UG Jordanów Śląski 34 460,24

758 75814 6330 UG Jordanów Śląski 21 072,47

Razem 55 532,71

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. WOJEWOD^dO^e^LĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Kamienna 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 UG Kamienna Góra 47 549,05

758 75814 6330 UG Kamienna Góra 48 606,75

Razem 96 155,80

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 ^ I^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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 Kłodzko 108 124,33

758 75814 6330 UG Kłodzko 76 180,82

Razem 184 305,15

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.

Z up. W0JEW0^Cf5i^ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

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 Kondratowice 52 893,35

758 75814 6330 UG Kondratowice 16 546,80

Razem 69 440,15

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.

Z up. W O JEW O D Y^N ^^S-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 
Kostomłoty

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 Kostomłoty 81 692,47

758 75814 6330 UG Kostomłoty 46 111,06

Razem 127 803,53

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 ^^ t^D ŚŁĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Kotla

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 Kotla 26 943,04

758 75814 6330 UG Kotla 16 615,09

Razem 43 558,13

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. WOJEW OC^tfOy^l^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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 Krośnice 41 232,07

758 75814 6330 UG Krośnice 33 682,40

Razem 74 914,47

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 ^ ^ tó ^ 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 Gminy 
Krotoszyce

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 Krotoszyce 47 155,81

758 75814 6330 UG Krotoszyce 8 272,73

Razem 55 428,54

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 ^ 0 t5 ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Kunice

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 Kunice 42 085,08

758 75814 6330 UG Kunice 25 214,86

Razem 67 299,94

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 OJEW O^tiO^^LĄfiK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie Pole 47 689,70

758 75814 6330 UG Legnickie Pole 5 255,87

Razem 52 945,57

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 y ^ L N p Ś ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


