
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 90 498,78

758 75814 6330 Urząd Gminy Bolesławiec 90 588,33

Razem 181 087,11
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

tytule przelewu wskazać m in. numer wewnętrzny decyzji -  l ^ p% JEVV0Dy DOLNOŚLĄSKIEGO

EdyićiSapqł£L^.
DYREtgjpR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

w



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

__________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Chojnów 94 819,44

758 75814 6330 Urząd Gminy Chojnów 39 184,31

Razem 134 003,75
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________(w  zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 23 808,22

758 75814 6330 Urząd Gminy Ciepłowody 41 131,29

Razem 64 939,51
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODYfiOLNOŚLĄSKIEGO

Ć&ia SapatZ * ' 
DYREKT0 R WYDZIAŁ i  i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Cieszków 49 136,79

758 75814 6330 Urząd Gminy Cieszków 6 852,94

Razem 55 989,73
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

1 UP- W0 je W0 D Y^O LN 9^ S K I E 60

Etfyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________ ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 4 765,36

758 75814 6330 Urząd Gminy Czarny Bór 31 900,84

Razem 36 666,20
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. WOJEWODY DPLN0ŚLĄSKIEG0

%tjpla S a fó ttr ' 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

__________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Czernica 47 941,62

758 75814 6330 Urząd Gminy Czernica 43 546,21

Razem 91 487,83
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
- UP. W JE W O ^ QLNÔ K(EGo

oyRE ̂ ^ V D 2 , A t U  
Hansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

____________________________________________________________________  ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Dobromierz 34 348,10

758 75814 6330 Urząd Gminy Dobromierz 27 943,95

Razem 62 292,05
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

2 up. WOJEWODY DpkNO^^SKIEGO

Edyfa Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 61 841,14

758 75814 6330 Urząd Gminy Dobroszyce 15 388,62

Razem 77 229,76
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała?^'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Domaniów 53 176,82

758 75814 6330 Urząd Gminy Domaniów 43 304,66

Razem 96 481,48
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

SapćUf^
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 12 756,06

758 75814 6330 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 17 122,67

Razem 29 878,73
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idyta Są 
iEKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 27 707,31

758 75814 6330 Urząd Gminy Dzierżoniów 70 856,36

Razem 98 563,67
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/Edytcn-mptita 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 29 239,09

758 75814 6330 Urząd Gminy Gaworzyce 22 900,47

Razem 52 139,56
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Zup.

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________ ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Głogów 18 353,16

758 75814 6330 Urząd Gminy Głogów 52 257,57

Razem 70 610,73
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z uo. W OJEw paToo^^ASKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Grębocice 18 241,68

758 75814 6330 Urząd Gminy Grębocice 41 539,98

Razem 59 781,66
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. WOJEWOD^peHOjWiS^EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________  ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Gromadka 35 878,50

758 75814 6330 Urząd Gminy Gromadka 21 348,41

Razem 57 226,91
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. W O JE W O D Y ^ O tN g ^ Ś K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Janowice Wielkie 31 617,61

758 75814 6330 Urząd Gminy Janowice Wielkie 8 700,47

Razem 40 318,08
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. W ^^OD^d^LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 18 356,05

758 75814 6330 Urząd Gminy Jordanów Śląski 35 976,50

Razem 54 332,55
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

z up. W O JE W p e f DOiyeŚiĄSKIEGO

tzdyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kamienna Góra 44 519,48

758 75814 6330 Urząd Gminy Kamienna Góra 48 158,81

Razem 92 678,29
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

z up. wojEvyatfY Do l i ń s k i e g o

td y ta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________ ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kłodzko 125 858,73

758 75814 6330 Urząd Gminy Kłodzko 61 444,07

Razem 187 302,80
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Idyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kondratowice 41 013,18

758 75814 6330 Urząd Gminy Kondratowice 20 099,83

Razem 61 113,01
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. WOJEW peY D0 l^ ftŚ iĄ$KIEG 0

cdyta Sapała
DYREKTOR WYD7 ' ^  ó

Finansów i Buoita,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 55 355,39

758 75814 6330 Urząd Gminy Kostomłoty 48 965,82

Razem 104 321,21
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

z  up. w o ^ d y ^ ^ o ś l ą s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZlAł U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

    ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kotla 20 952,23

758 75814 6330 Urząd Gminy Kotla 14 642,93

Razem 35 595,16
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________________________________ (w  zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Krośnice 41 496,93

758 75814 6330 Urząd Gminy Krośnice 32 615,15

Razem 74 112,08
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Krotoszyce 44 284,30

758 75814 6330 Urząd Gminy Krotoszyce 8 208,33

Razem 52 492,63
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. W O ^ V 0 t ) V ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________  ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Kunice 41 941,96

758 75814 6330 Urząd Gminy Kunice 23 914,70

Razem 65 856,66
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. W O JE M J J^ O ^ Ś fy S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

___________________________________________________________________________( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Legnickie Pole 39 902,20

758 75814 6330 Urząd Gminy Legnickie Pole 13 194,54

Razem 53 096,74
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________________________ ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 6330 Urząd Gminy Lewin Kłodzki 5 156,71

Razem 5 156,71
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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098

Z up. WOJEW00? DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

____________________________________________________________________  ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Lubań 57 217,79

758 75814 6330 Urząd Gminy Lubań 19 826,71

Razem 77 044,50
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. W OJE^PBf D^JJOŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________________________________________ ( w zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Lubin 83 013,68

758 75814 6330 Urząd Gminy Lubin 51 952,25

Razem 134 965,93
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.130.2018.MF.2776 

(nr wewnętrzny decyzji MF098) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________    ( w  zł)
Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 43 536,16

758 75814 6330 Urząd Gminy Łagiewniki 33 308,55

Razem 76 844,71
Powyższe zwiększenia 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 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Z up. WO^WODYJJfitfipŚŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


