
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 Milicz 113 327,36

758 75814 6330 UMiG Milicz 48 959,81

Razem 162 287,17

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 p ^ J łO ^ ^ L Ą g K IE G O

Edyta Sc.pciła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Mirsk 51 679,35

758 75814 6330 UMiG Mirsk 7 753,02

Razem 59 432,37

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 ^ O ^ Lr^ ^ SK IE G O

Edyta Srvała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 Niemcza 24 651,66

758 75814 6330 UMiG Niemcza 10 687,92

Razem 35 339,58

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 ^ M ^ p i^ SK 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 
Nowogrodziec

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 Nowogrodziec 16 503,51

758 75814 6330 UMiG Nowogrodziec 66 321,07

Razem 82 824,58

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 ^ y 5L m Ś ^ R K IE G O

Edyta S^vała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 Oborniki Śląskie 124 170,24

758 75814 6330 UMiG Oborniki Śląskie 0,00

Razem 124 170,24

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 0JEW 0D ^ Ct3LI^ ^ SK IEG 0

Edyta Sćpał a
DYREKTOR V ^ ' . Z ;AtU

Finansów i Budżt iu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 Olszyna 22 163,38

758 75814 6330 UMiG Olszyna 4 581,37

Razem 26 744,75

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 -  MF096.

2 up. W 0JEW 0p ^ 5̂ ^ l A S K I E 60

Edyta Sr pala
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Pieńsk 35 771,34

758 75814 6330 UMiG Pieńsk 13 733,53

Razem 49 504,87

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 0 J E W 0 jJ jM .M j^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Prochowice 23 612,53

758 75814 6330 UMiG Prochowice 21 676,52

Razem 45 289,05

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 j e w o ^ ij5 lj^ ^ r k ie g o

Edyta S~'vafa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Prusice 63 477,10

758 75814 6330 UMiG Prusice 31 421,25

Razem 94 898,35

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 0 JE W 0 ^ t5 0 ^ ^ L Ą S K IE 6 0

Edyta S ^ a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 

1 terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Radków 57 309,20

758 75814 6330 UMiG Radków 3 208,92

Razem 60 518,12

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.

2 up. WOJEWO^DtfLr^^SKiGO

Edyta Sr pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice 24 028,35

758 75814 6330 UMiG Siechnice 23 159,86

Razem 47 188,21

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. WOJEWODmJLNÔ LĄSKCGO

Edyta S pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Sobótka 55 466,62

758 75814 6330 UMiG Sobótka 37 149,90

Razem 92 616,52

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 -  MF096.
Z up. WOJEVVOpY^OLy0ŚLĄSKIEGO

Edyta S pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 Stronie Śląskie 25 307,09

758 75814 6330 UMiG Stronie Śląskie 5 632,42

Razem 30 939,51

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 ^ L ^ ^ P K I E G O

Edyta S~pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD
Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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:

Działł Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Strzegom 90 748,96

758 75814 6330 UMiG Strzegom 44 945,41

Razem 135 694,37

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 ^ tf^ f^ Ś L A 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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Strzelin 126 928,37

758 75814 6330 UMiG Strzelin 46 107,99

Razem 173 036,36

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. W O J E W O ^ ^ O ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Szpala
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Syców 37 085,05

758 75814 6330 UMiG Syców 33 709,34

Razem 70 794,39

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 JE W ^ K ^ J ^ L Ą S K IE G O

Edyta Śmiała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 Ścinawa 54 179,54

758 75814 6330 UMiG Ścinawa 23 026,75

Razem 77 206,29

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. W O JE W O ^ k fL ^ L Ą S K IE G O

Edyta, S~pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Środa 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.293.2017. AD

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Środa Śląska 90 776,94

758 75814 6330 UMiG Środa Śląska 11 379,63

Razem 102 156,57

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 0JEV.'0^ D ^ ^ L Ą S K I E G 0

Edyta S  zpula
DYREKTOR VVV ' Z'ALU

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Świerzawa 38 561,87

758 75814 6330 UMiG Świerzawa 16 671,68

Razem 55 233,55

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 wewnetrzny decyzji -  MF096.
Z up. WOJEWODyOTLNO&^SKIEGO

Edyta S -is ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Trzebnica 141 411,53

758 75814 6330 UMiG Trzebnica 42 716,75

Razem 184 128,28

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 ^ L ^ ^ S K łE G O

Edyta S
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra 41 797,38

758 75814 6330 UMiG Twardogóra 38 796,66

Razem 80 594,04

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Węgliniec 32 481,23

758 75814 6330 UMiG Węgliniec 20 532,98

Razem 53 014,21

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 Wiązów 57 940,37

758 75814 6330 UMiG Wiązów 15 604,87

Razem 73 545,24

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Wleń 34 151,36

758 75814 6330 UMiG Wleń 8 934,56

Razem 43 085,92

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Wołów 102 195,89

758 75814 6330 UMiG Wołów 33 602,81

Razem 135 798,70

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 Ząbkowice Śląskie 49 160,29

758 75814 6330 UMiG Ząbkowice Śląskie 26 113,68

Razem 75 273,97

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 Ziębice 89 300,34

758 75814 6330 UMiG Ziębice 67 746,23

Razem 157 046,57

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 12 552,51

758 75814 6330 UMiG Złoty Stok 12 501,71

Razem 25 054,22

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 
1 terytorialnego

Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Żarów 57 211,99

758 75814 6330 UMiG Żarów 30 329,09

Razem 87 541,08

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 Żmigród 96 485,29

758 75814 6330 UMiG Żmigród 45 647,23

Razem 142 132,52

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 -  MF096.
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