
FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bardo 36 610,31

758 75814 6330 UMiG Bardo 8 188,30

Razem 44 798,61

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Bierutów 40 488,34

758 75814 6330 UMiG Bierutów 39 983,91

Razem 80 472,25

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Brzeg Dolny 61 245,69

758 75814 6330 UMiG Brzeg Dolny

Razem 61 245,69

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________________________________________( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 53 713,23

758 75814 6330 UMiG Bystrzyca Kłodzka 77 563,58

Razem 131 276,81

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Chocianów 59 392,75

758 75814 6330 UMiG Chocianów 194,70

Razem 59 587,45

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Głuszyca 26 076,69

758 75814 6330 UMiG Głuszyca -

Razem 26 076,69

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.
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FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Góra 52 882,38

758 75814 6330 UMiG Góra 5 593,21

Razem 58 475,59

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Gryfów Śląski 34 562,19

758 75814 6330 UMiG Gryfów Śląski "

Razem 34 562,19

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.
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FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

__________________________________________ (w  zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 48 715,36

758 75814 6330 UMiG Jaworzyna Śląska 9 031,71

Razem 57 747,07

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
J elcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 73 779,34

758 75814 6330 UMiG Jelcz-Laskowice 5 818,53

Razem 79 597,87

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________________________________________________  (w  zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 163 611,22

758 75814 6330 UMiG Kąty Wrocławskie 6 631,03

Razem 170 242,25

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r .

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Lądek Zdrój 32 541,93

758 75814 6330 UMiG Lądek Zdrój 7 590,82

Razem 40 132,75

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Leśna 67 589,05

758 75814 6330 UMiG Leśna 6 448,20

Razem 74 037,25

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lubawka 21 386,90

758 75814 6330 UMiG Lubawka 34 994,76

Razem 56 381,66

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

/



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Lubomierz 40 827,21

758 75814 6330 UMiG Lubomierz 13 426,83

Razem 54 254,04

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Lwówek Śląski 62 870,11

758 75814 6330 UMiG Lwówek Śląski 60 531,56

Razem 123 401,67

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Mieroszów 35 968,51

758 75814 6330 UMiG Mieroszów -

Razem 35 968,51

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Międzybórz 11 047,82

758 75814 6330 UMiG Międzybórz 30 512,96

Razem 41 560,78

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r .

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Międzylesie 55 535,92

758 75814 6330 UMiG Międzylesie 33 354,33

Razem 88 890,25

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Milicz 144 690,86

758 75814 6330 UMiG Milicz 92 146,04

Razem 236 836,90

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

c



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Mirsk 61 848,04

758 75814 6330 UMiG Mirsk 4 817,76

Razem 66 665,80

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________ ( w zł)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Niemcza 15 046,04

758 75814 6330 UMiG Niemcza 18 775,03

Razem 33 821,07

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Nowogrodziec 16 177,81

758 75814 6330 UMiG Nowogrodziec 63 100,48

Razem 79 278,29

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

/



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Oborniki Śląskie 119 242,85

758 75814 6330 UMiG Oborniki Śląskie "

Razem 119 242,85

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Olszyna 26 496,79

758 75814 6330 UMiG Olszyna 5 399,16

Razem 31 895,95

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Pieńsk 28 509,44

758 75814 6330 UMiG Pieńsk 17 460,54

Razem 45 969,98

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Prochowice 33 092,91

758 75814 6330 UMiG Prochowice 22 745,22

Razem 55 838,13

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

758 75814 2030 UMiG Radków 54 361,04

758 75814 6330 UMiG Radków 6 148,97

Razem 60 510,01

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.



FB-BP.3111.320.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.104.2019.MF.3124 

(nr wewnętrzny decyzji MF121) z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

państwa na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

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

758 75814 2030 UMiG Siechnice 31 393,13

758 75814 6330 UMiG Siechnice 23 947,63

Razem 55 340,76

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) 

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 

2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2019 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 2019 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.


