
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 Miasta i Gminy Bardo 24 345,70

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Bardo 17 305,82

Razem 41 651,52
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 Miasta i Gminy 
Bierutów

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 Miasta i Gminy Bierutów 53 499,81

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 29 010,78

Razem 82 510,59
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.

Z up. W O J^L& SY  D O ^P ŚtĄ 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 Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 Miasta i Gminy Brzeg Dolny 54 026,52

Razem 54 026,52
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. wojEyyeriDY d o l ^ ś i^ 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 Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka

84 539,73

758 75814
6330

Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka

50 553,38

Razem 135 093,11
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 

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

Z up. W OJEy/O DY^D^dŚljĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 Miasta i Gminy Chocianów 48 117,26

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Chocianów 16 171,09

Razem 64 288,35
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. WOJÊ ptfY D^^ŚL^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Miasta i Gminy Głuszyca 23 937,61

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 4 443,13

Razem 28 380,74
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.

2 up. W 0 SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
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 Miasta i Gminy Góra 64 462,60

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Góra 33 900,71

Razem 98 363,31
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 ^ 0 O Y ^ D ^ 0 Ś L Ą S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów 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 Miasta i Gminy Gryfów Śląski 27 159,47

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 9 322,93

Razem 36 482,40
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 i^ 0 i5y  d o ^ k ^ 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 Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 Miasta i Gminy Jaworzyna 
Śląska

42 957,88

758 75814
6330

Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna 
Śląska

15 787,76

Razem 58 745,64
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 W ^ t f O L N g ^ K IE G O

Edyta Sapat*  
DYREKTOR W ^ t . s Ł U  

Finansów i Ł ¿cif. n



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 78 925,17

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 8 295,62

Razem 87 220,79
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. WOJ SKIEG0

idy ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

106 490,09

758 75814
6330

Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

19 444,27

Razem 125 934,36
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 2 1 .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 JEy^D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

^  JEdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 Miasta i Gminy Lądek Zdrój 30 622,54

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 6 606,31

Razem 37 228,85
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.

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 Miasta i Gminy Leśna 69 166,13

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Leśna 9 016,04

Razem 78 182,17
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. WOJEW0{5y  0 ^ ^ p Ś iĄ S ’KIEG0

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 Miasta i Gminy Lubawka 25 255,34

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 29 129,09

Razem 54 384,43
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' W0JM m  doinośi^skiego

^yla S a fa ta ? '
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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 Miasta i Gminy Lubomierz 33 022,86

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 27 880,88

Razem 60 903,74
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.

2 up. W O JE^Y  D ^ S K .E G O

tźdyta Sapała
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 Miasta i Gminy 
Lwówek 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 Miasta i Gminy Lwówek Śląski 74 502,47

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski 62 361,21

Razem 136 863,68
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 O J E ^ D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

C S  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 Miasta i Gminy Mieroszów 24 751,93

Razem 24 751,93
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. WOJEWOPY DOLNpśtĄSKIEGO

LJZdyta Sapała
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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 Miasta i Gminy Międzybórz 16 195,81

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 31 995,14

Razem 48 190,95
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. -P om oc krajowai 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^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 Miasta i Gminy Międzylesie 58 796,94

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 43 848,13

Razem 102 645,07
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 0JjjW i)DY D ^ f^$ L Ą 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 Miasta i Gminy 
Milicz

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 Miasta i Gminy Milicz 127 133,96

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Milicz 104 934,28

Razem 232 068,24
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 Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Miasta i Gminy Mirsk 64 134,92

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 3 135,37

Razem 67 270,29
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. WOJEWOp^DO^tĄSKIEGO

^ dyta Sapała
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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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 Miasta i Gminy Niemcza 14 738,02

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 19 008,99

Razem 33 747,01
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.

I  up. WOJE^OtfY D ^ 0 ^ L Ą 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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 Miasta i Gminy Nowogrodziec 29 491,19

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec 53 422,40

Razem 82 913,59
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.

Z up. W OJp^ODY DC (30

'Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 112 348,44

758 75814 6330
 ̂ r

Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 14 086,46

Razem 126 434,90
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. WOJEW01DY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿V Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 Miasta i Gminy Olszyna 32 476,78

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 5 417,87

Razem 37 894,65
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. wojEyyetfy d o l ^ 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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Miasta i Gminy Pieńsk 32 827,39

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk . 16 006,87

Razem 48 834,26
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 ^ d o l ^ ^ ś ^ e g o

^Jfdyia Sapała
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 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Miasta i Gminy Prochowice 29 985,67

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 16 492,15

Razem 46 477,82
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. WOJEWi

HZdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DOLIŃSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Miasta i Gminy Prusice 38 336,90

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Prusice 23 572,60

Razem 61 909,50
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.

2 up. W O J E W p e t f "D O L IŃ 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 Miasta i Gminy 
Radków

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 Miasta i Gminy Radków 64 822,57

Razem 64 822,57
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. WOJEJiKjDY DCJWtfCiŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


