
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3 111.293.2017. AD

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

* terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lewin Kłodzki 0,00

758 75814 6330 UG Lewin Kłodzki 9 427,94

Razem 9 427,94

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W OJEW OD>£r6^^LĄSKiEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.293 .2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lubań 48 807,46

758 75814 6330 UG Lubań 32 559,30

Razem 81 366,76

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W O JE W O ^fli^^LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział . §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lubin 83 561,79

758 75814 6330 UG Lubin 41 544,31

Razem 125 106,10

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up, WOJEWOtt

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

m i \ \SKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu

terytorialnego ‘
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Łagiewniki 32 520,25

758 75814 6330 UG Łagiewniki 28 281,74

Razem 60 801,99

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W O JEW O D ^0t5L^^_ĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział> Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Malczyce 42 799,82

758 75814 6330 UG Malczyce 5 258,97

Razem 48 058,79

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 — Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JE W O ^pe f^tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Marcinowice 91 699,28

758 75814 6330 UG Marcinowice 10 737,26

Razem 102 436,54

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF096.

Z up. W O J E W O D ^K iL ^ ^ S K lE 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.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Marciszów 24 331,11

758 75814 6330 UG Marciszów 18 095,65

Razem 42 426,76

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O J E W ^ Y ^ ^ tó Ś L A ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział § ,
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Męcinka 21 190,28

758 75814 6330 UG Męcinka 34 024,99

Razem 55 215,27

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF096.

Z up. W O J E W O ^ fJ ^ ^ L ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Mietków 38 088,28

758 75814 6330 UG Mietków 22 454,32

Razem 60 542,60

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W OJEW CpfDj^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Miłkowice 55 592,69

758 75814 6330 UG Miłkowice 23 915,12

Razem 79 507,81

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JEW O ^iO ^^LĄS KIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Mysłakowice 44 002,11

758 75814 6330 UG Mysłakowice 22 639,38

Razem 66 641,49

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. ■ numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEWOJ^etf^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.293.2017 AD

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Nowa Ruda 11 655,67

758 75814 6330 UG Nowa Ruda 103 433,70

Razem 115 089,37

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W0JEW0^ l 50^^ L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Oleśnica 112 150,45

758 75814 6330 UG Oleśnica 50 574,11

Razem 162 724,56

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W 0JEW ODMfÓW OŚL4?KIEGO
4 ,

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Oława 107 037,87

758 75814 6330 UG Oława 54 290,59

Razem 161 328,46

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEWODYj>0t ^ ^ f ;K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdziałł §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Paszowice 24 807,20

758 75814 6330 UG Paszowice 19 542,61

Razem 44 349,81

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JE ^/O O ^tJu^H ^K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W D ZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Pielgrzymka 26 156,62

758 75814 6330 UG Pielgrzymka 19 506,01

Razem 45 662,63

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

2 up. W O J E W O ^ B ^ L ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział> Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Podgórzyn 27 823,47

758 75814 6330 UG Podgórzyn 41 657,00

Razem 69 480,47

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF096.

Z up. W0JEW0p Y l)Ó ^ M ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

’ terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Przeworno 37 732,85

758 75814 6330 UG Przeworno 18 899,68

Razem 56 632,53

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W OJEW O^eOUlOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Radwanice 40 521,84

758 75814 6330 UG Radwanice 6 061,00

Razem 46 582,84

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W0JEW0D )^L^>ŚLĄSKIEG 0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział . §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Ruja 34 103,57

758 75814 6330 UG Ruja 9 635,58

Razem 43 739,15

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

I  up. W O J E W ^ r ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu

terytorialnego v
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Siekierczyn 14 199,33

758 75814 6330 UG Siekierczyn 34 149,21

Razem 48 348,54

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział
\

Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Stara Kamienica 27 695,79

758 75814 6330 UG Stara Kamienica 22 689,82

Razem 50 385,61

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. WOJEWOD>l5OLjii0ŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017 A D

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Sulików 33 971,74

758 75814 6330 UG Sulików 31 264,72

Razem 65 236,46

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. W O JEW M Yf O^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Świdnica 158 794,90

758 75814 6330 UG Świdnica 47 920,92

Razem 206 715,82

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.
Z up. W 0 J E W 0 D ) ^ ^ t ó L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział § .
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Walim 27 706,46

758 75814 6330 UG Walim 28 688,04

Razem 56 394,50

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEWOD^Bd^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017.AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Warta Bolesławiecka 38 559,87

758 75814 6330 UG Warta Bolesławiecka 14 534,85

Razem 53 094,72

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^tJOLJAOŚ LĄSKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.293.2017. AD

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 (nr wewnętrzny decyzji MF096) z dnia 

08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wądroże Wielkie 47 927,05

758 75814 6330 UG Wądroże Wielkie 16 220,67

Razem 64 147,72

Powyższe zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

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

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka

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

tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR 

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF096.

Z up. WOJEW O^B(5̂ tóLĄf!KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


