
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

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 Malczyce 35 104,85

758 75814 6330 Urząd Gminy Malczyce 10 922,43

Razem 46 027,28
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 0 J E W ^ r 5 Ó L N ^ ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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 Marcinowice 88 578,27

758 75814 6330 Urząd Gminy Marcinowice 11 014,44

Razem 99 592,71
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. WOJEWODKfOLNOŚl-ĄSKIEGO

dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

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 Marciszów 16 522,46

758 75814 6330 Urząd Gminy Marciszów 26 233,29

Razem 42 755,75
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. W 0JEW O^l50LN0^[SKIE6O

¿ 3ytti Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

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 Męcinka 24 468,80

758 75814 6330 Urząd Gminy Męcinka 31 970,41

Razem 56 439,21
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. WOJE^0tiY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Mietków

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 Mietków 33 992,90

758 75814 6330 Urząd Gminy Mietków 26 618,24

Razem 60 611,14
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 JEW p0fDO Ljy^SK IEG O

Edyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 Miłkowice 35 089,55

758 75814 6330 Urząd Gminy Miłkowice 43 368,73

Razem 78 458,28
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 ^ rD O L ^ D ^ 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 
Mysłakowice

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 Mysłakowice 45 778,41

758 75814 6330 Urząd Gminy Mysłakowice 31 147,51

Razem 76 925,92
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. W0JEW0DY£tfLN0ŚU$KlEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 29 787,51

758 75814 6330 Urząd Gminy Nowa Ruda 79 805,69

Razem 109 593,20
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. W O JE W O P^D O ^^C Ą SK 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 
Oleśnica

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 Oleśnica 111 723,74

758 75814 6330 Urząd Gminy Oleśnica 54 533,85

Razem 166 257,59
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. WOJEWpBY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Oława

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 Oława 112 843,23

758 75814 6330 Urząd Gminy Oława 58 936,45

Razem 171 779,68
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 ^W tiD^W flO ŚLĄSK IEG O

■Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

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 Paszowice 29 413,24

758 75814 6330 Urząd Gminy Paszowice 26 050,40

Razem 55 463,64
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 ^ T d o ^ ^ s k i e 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 
Pielgrzymka

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 Pielgrzymka 39 583,06

758 75814 6330 Urząd Gminy Pielgrzymka 4 738,36

Razem 44 321,42
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. WOJEM ;ie q q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 38 018,37

758 75814 6330 Urząd Gminy Podgórzyn 30 551,19

Razem 68 569,56
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.

Z up. W O jy tóD Y  D 0 j^ € r^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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 Przeworno 44 912,89

758 75814 6330 Urząd Gminy Przeworno 22 654,23

Razem 67 567,12
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 0 J E W 0 ^ l5 0 L N ^ 3 K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

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 Radwanice 33 682,65

758 75814 6330 Urząd Gminy Radwanice 11 884,26

Razem 45 566,91
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.

2 up. WOJEWpPY D O L IŃ S K IE G O

ć^tEdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Ruja

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 Ruja 37 878,57

758 75814 6330 Urząd Gminy Ruja 5 762,52

Razem 43 641,09
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.

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 
Siekierczyn

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)
Dziai Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 36 151,54

758 75814 6330 Urząd Gminy Siekierczyn 9 961,20

Razem 46 112,74
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 ^ p ^ o d y ^ w^ śl ą sk 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 
Stara Kamienica

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 Stara Kamienica 28 153,32

758 75814 6330 Urząd Gminy Stara Kamienica 27 480,24

Razem 55 633,56
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.

up. W O^W ^DY D gW tfJ^SK IEG O

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 
Stoszowice

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 Stoszowice 27 891,80

758 75814 6330 Urząd Gminy Stoszowice 40 575,06

Razem 68 466,86
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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Sulików

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 Sulików 40 952,90

758 75814 6330 Urząd Gminy Sulików 30 032,40

Razem 70 985,30
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 ^ w 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 
Świdnica

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 Świdnica 174 664,40

758 75814 6330 Urząd Gminy Świdnica 36 554,36

Razem 211 218,76
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. W O ^ t fD Y  D ^#^§LĄŚK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Walim

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 Walim 27 271,92

758 75814 6330 Urząd Gminy Walim 18 662,44

Razem 45 934,36
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. d o ^ ^ śl ą sk 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 
Warta Bolesławiecka

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 Warta Bolesławiecka 45 707,84

758 75814 6330 Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 10 861,96

Razem 56 569,80
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.

2 up. WOJEW0OY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ 'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Wądroże 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 Wądroże Wielkie 45 987,19

758 75814 6330 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 31 120,20

Razem 77 107,39
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 O D ^ l t ó ^ S K E G O

M yta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 128 277,11

758 75814 6330 Urząd Gminy Wińsko 29 677,85

Razem 157 954,96
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^fiY DOWeŚtĄSklEGO

c.dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 Wisznia Mała 24 001,26

758 75814 6330 Urząd Gminy Wisznia Mała 73 402,58

Razem 97 403,84
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 ^ W t 5 D Y ^ ^ Ś L Ą S K IE 6 0

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 Zagrodno 39 468,20

758 75814 6330 Urząd Gminy Zagrodno 10 171,42

Razem 49 639,62
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. WOJEWp0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

'Edyta Sapafa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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 Zawonia 55 485,35

758 75814 6330 Urząd Gminy Zawonia 47 281,49

Razem 102 766,84
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. WOJEWO0f DOLNOŚLĄSKIEGO

idy ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 57 561,09

758 75814 6330 Urząd Gminy Zgorzelec 7 838,71

Razem 65 399,80
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.

Z up. WOJEWODY^OLNOŚl^SKIĘGO

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 
Złotoryja

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 Złotoryja 23 490,49

758 75814 6330 Urząd Gminy Złotoryja 47 577,86

Razem 71 068,35
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. WOJEWODĄ-DOLNOŚLĄSKIEGO

ć ^ d y la  Sdpcua 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 136 066,04

758 75814 6330 Urząd Gminy Żórawina 1 258,34

Razem 137 324,38
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

C f EdyścpSapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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 Żukowice 17 395,81

758 75814 6330 Urząd Gminy Żukowice 31 544,16

Razem 48 939,97
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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


