
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice 23 164,65

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 25 752,14

Razem 48 916,79
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. WOJpirt̂ DY DÔ Ŵ LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Sobótka 60 611,55

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 36 569,07

Razem 97 180,62
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. W0JEW0PY DOLNp&ZĄSKIEGO

^ 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 
Stronie 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 Stronie Śląskie 26 038,91

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie 6 352,01

Razem 32 390,92
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.

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 
Strzegom

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 Strzegom 81 834,40

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 61 734,73

Razem 143 569,13
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. WOJE1

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 
Strzelin

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 Strzelin 101 969,16

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 31 943,09

Razem 133 912,25
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£0f5V D O ^K ^ lĄ SK IE G O

c^dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Syców 36 168,52

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Syców 38 007,49

Razem 74 176,01
Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WO^&WODY Qgi^ŚLĄSKIEG0

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 
Ścinawa

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 Ścinawa 33 957,10

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 55 145,76

Razem 89 102,86
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.

z up. woj^wódy d̂^ w Sląskiego

'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 
Środa 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 Środa Śląska 99 184,63

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 11 750,71

Razem 110 935,34
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 ^W Ó D Y ^t^Ś L Ą g 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 
Świerzawa

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 Świerzawa 38 196,87

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa 18 485,98

Razem 56 682,85
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.

Z up. WÔ Jj

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

Finansów i Budżetu

ODŶ ÓiNOŚLĄSMEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Trzebnica 136 036,61

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 43 475,50

Razem 179 512,11
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. ^ | 6 W 5 D ^ ^ tN 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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra 28 062,71

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Twardogóra 43 062,35

Razem 71 125,06
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 “p- MJWfOŚljiSKIEGCI

™ £-dyta SaPate
DYREKTOR WYDZIAŁU

rinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 Wiązów 57 541,67

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 14 890,89

Razem 72 432,56
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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Finansów i Budżetu

EdyffiSapala 
DYREKTOR WYDZIAŁ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Węgliniec 12 298,49

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Węgliniec 40 844,10

Razem 53 142,59
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 jew o o y^ n o ślą sk ieg 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 
Wleń

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 Wleń 29 932,95

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Wleń 12 790,49

Razem 42 723,44
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. WOjgWOpy-DOlN^fcĄSKlEGO

actyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Wołów 88 818,16

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Wołów 55 419,84

Razem 144 238,00
Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018 AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice 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 Ząbkowice 
Śląskie

48 882,35

758 75814
6330

Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie

43 600,65

Razem 92 483,00
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 A D

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 Ziębice 68 764,17

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 74 482,03

Razem 143 246,20
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 J E W O p Y D O L N ^ iSK IE G O

Łdyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 17 338,49

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok 11 827,87

Razem 29 166,36
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.

Finansów i Budżetu

WOJBJiOOY dolnośląskiego

C^/Edyta Sapała 
DYREKTOR w y d z ia ł u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018.AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 Żarów 49 156,23

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Żarów 42 357,60

Razem 91 513,83
Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych , rozwój wsi oraz żywność regionalna , 

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0JEWp£fi^DOL^0^LĄSKIEGO

tclyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.402.2018. AD

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 Żmigród 92 563,28

758 75814 6330 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 56 134,59

Razem 148 697,87
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£)0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Ł^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


