
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Bolesławiec 93 518 ,61

758 75814 6330 UG Bolesławiec 47 678 ,66

Razem 141 197,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Ftnensów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Chojnów 99 655,54

758 75814 6330 UG Chojnów 34 387,52

Razem 134 043,06

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Ciepłowody 30 412,19

758 75814 6330 UG Ciepłowody 29 096,15

Razem 59 508,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W GJHW UW i50LNO$k<ŚKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Cieszków 49 058,09

758 75814 6330 UG Cieszków 4 077,82

Razem 53 135,91

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFL
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Czarny Bór 13 873,02

758 75814 6330 UG Czarny Bór 25 024,45

Razem 38 897,47

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
z  up. w o j e w o ^ / d o l n o M s k i e g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Czernica 88 558,04

758 75814 6330 UG Czernica 4 521,06

Razem 93 079,1

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ^
Z up. W O JEW O ^TTO LN p^SK łEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Dobromierz 46 952,30

758 75814 6330 UG Dobromierz 21 119,07

Razem 68 071,37

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

z  up. w 0JEW0Ę r 1̂ N j g e ^ K i E G 0

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Dobroszyce 63 419,09

758 75814 6330 UG Dobroszyce -

Razem 63 419,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JEW O D J^O LN O lkA^EG Ó

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Domaniów 79 893,06

758 75814 6330 UG Domaniów 25 052,80

Razem 104 945,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up. WOJEWODYpd^OŚMSKIEGC)

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Dziadowa Kłoda 26 108,74

758 75814 6330 UG Dziadowa Kłoda 17 600,29

Razem 43 709,03

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JEVVO OVW LNO j^K)ĘGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Dzierżoniów 35 010,25

758 75814 6330 UG Dzierżoniów 55 649,49

Razem 90 659,74

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z  up. W O J E W O K ^ O L N O ^ K j E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Gaworzyce 42 699,88

758 75814 6330 UG Gaworzyce 10 491,37

Razem 53 191,25

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z  up. W O J E W O p ^ D O L N p Ś i / \ S K l E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Głogów 34 276,22

758 75814 6330 UG Głogów 32 131,69

Razem 66 407,91

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWQRfDOLiJ0 ^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Gromadka 30 382,36

758 75814 6330 UG Gromadka 23 981,73

Razem 54 364,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWU0Y DOLN9 $ł^SKiEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Janowice Wielkie 22 038,29

758 75814 6330 UG Janowice Wielkie 13 735,04

Razem 35 773,33

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JE W C gy^O LN ^^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Jordanów Śląski 43 172,79

758 75814 6330 UG Jordanów Śląski 7 939,65

Razem 51112,44

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up. W O JEW pB ^D O U ^LĄ SK IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kamienna Góra 38 243,12

758 75814 6330 UG Kamienna Góra 52 609,93

Razem 90 853,05

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JE^0 f)Y DOL(i0 ŚLĄŚKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kłodzko 135 556,94

758 75814 6330 UG Kłodzko 56 049,03

Razem 191 605,97

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ^
Z up. VVO JE\^dYD O p^S lĄSKIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kondratowice 34 807,23

758 75814 6330 UG Kondratowice 23 219,93

Razem 58 027,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ,

Z up. W O JEW C g^D O ^^LĄSK IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kostołoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kostołoty 95 386,41

758 75814 6330 UG Kostołoty 20 620,41

Razem 116 006,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI35. ,
z  Up. w o je w o o > b 6 l n ^ ś k i e g o

Edyta 'Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kotla 7 989,16

758 75814 6330 UG Kotla 26 818,57

Razem 34 807,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W0 JEWpf7f 0QLrN6 śLĄSKIEG0

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Krośnice 28 125,25

758 75814 6330 UG Krośnice 32 817,87

Razem 60 943,12

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O JE V ^fD ^^^L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Krotoszyce 49 556,15

758 75814 6330 UG Krotoszyce -

Razem 49 556,15

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F135^^ .
Z up. v v o je w c ^ d o l,n < 5s lą s k ie g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Kunice 46 929,82

758 75814 6330 UG Kunice 19 732,93

Razem 66 662,75

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

MF135.

up. WOJeW^BY X M ł0 ŚŁĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB~BP.3111.277.2020.GF

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Legnickie Pole 50 040,45

758 75814 6330 UG Legnickie Pole 2 882,44

Razem 52 922,89

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. x
Z up. W O J E W ^ D O L ^ S K I E G O

Edyta Sapata 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lewin Kłodzki 2 029,62

758 75814 6330 UG Lewin Kłodzki 4 284,24

Razem 6 313,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWC^y H IN D U S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lubań 39 821,73

758 75814 6330 UG Lubań 41 234,25

Razem 81 055,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

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

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

MF135.
UP WOJE' ĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Lubin 84 127,35

758 75814 6330 UG Lubin 34 828,16

Razem 118 955,51

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W OJEW ()Pj DOLNp&^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Łagiewniki 53 867,09

758 75814 6330 UG Łagiewniki 22 883,19

Razem 76 750,28

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji T^W ^wcy^DOL^TĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Malczyce 42 119,59

758 75814 6330 UG Malczyce 855,59

Razem 42 975,18

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

MF135.
Z up. WOJEWOt^DOŁNPSLĄSKIEGO

^>7



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Marcinowice 83 029,53

758 75814 6330 UG Marcinowice 8 087,39

Razem 91116,92

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ,

Zup. W O J E W ^D C M J 0 $Cą ŚKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Marciszów 30 381,04

758 75814 6330 UG Marciszów 24 440,34

Razem 54 821,38

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z  up. W O J e i W ^ ę ^ D O L p ^ T A S K I E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Męcinka 12 247,22

758 75814 6330 UG Męcinka 23 442,46

Razem 35 689,68

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFl^jjj vV0 JEW^^D^l-Np6CĄSKIEG0

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 U G  Mietków 33 601,8

758 75814 6330 U G  Mietków 16 939,41

Razem 50 541,21

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. WOJEWOp^DOLN0 ŚLĄ§KIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WTDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Miłkowice 46 845,84

758 75814 6330 UG Miłkowice 38 077,76

Razem 84 923,6

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O JE W O tę ^O L ^^JS K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Mysłakowice 49 592,85

758 75814 6330 UG Mysłakowice 20 856,23

Razem 70 449,08

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W0 JEW C KD )^LNp8CASKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Nowa Ruda 48 961,83

758 75814 6330 UG Nowa Ruda 60 193,28

Razem 109 155,11

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W OJEW OtM^OLNgśt^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.277.2020.GF

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Oleśnica 145 532,46

758 75814 6330 UG Oleśnica 33 105,26

Razem 178 637,72

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJF.WO^DOLNi^LĄŚKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Oława 131 165,05

758 75814 6330 UG Oława 35 426,81

Razem 166 591,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. WOJEWODy^DOLf^L^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Pielgrzymka 43 706,74

758 75814 6330 UG Pielgrzymka 6 049,19

Razem 49 755,93

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up. w o j e w o d j^ 6 ln c ) $ ^ k ie g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Podgórzyn 42 605,89

758 75814 6330 UG Podgórzyn 24 053,05

Razem 66 658,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up, W O JEW O pY^D O LN ^^K IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Przeworno 51 983,42

758 75814 6330 UG Przeworno 10 887,77

Razem 62 871,19

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI35.
Z up. WOJEWODYJ^ÓLNCJŚ^AŚKEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Radwanice 31 793,83

758 75814 6330 UG Radwanice 11 906,12

Razem 43 699,95

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Ruja 30 635,85

758 75814 6330 UG Ruja 5 320,46

Razem 35 956,31

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Siekierczyn 20 813,45

758 75814 6330 UG Siekierczyn 24 647,66

Razem 45 461,11

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JE W O I^O LN tó j^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Stoszowice 37 237,31

758 75814 6330 UG Stoszowice 24 397,49

Razem 61 634,8

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Sulików 45 965,09

758 75814 6330 UG Sulików 17 614,04

Razem 63 579,13

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Świdnica 180 996,08

758 75814 6330 UG Świdnica 24 683,4

Razem 205 679,48

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up. w o j e w ^ o l n ^ s k ie g o

z a s t ę p c a  d y r e k t o r a  w y d z ia ł u
* *  *  Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Udanin 69 220,8

758 75814 6330 UG Udanin 13 175,02

Razem 82 395,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Walim 43 784,59

758 75814 6330 UG Walim 9 811,56

Razem 53 596,15

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. / '
Z up. W O J E W ^ D O ^ ^ L / \Ś K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Warta Bolesławiecka 69 12 ,27

758 75814 6330 UG Warta Bolesławiecka -

Razem 69 127,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ,-

Z up. W O JEW g^W ^jPŚ iASKIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wądroże Wielkie 41 132,61

758 75814 6330 UG Wądroże Wielkie 16 282,05

Razem 57 414,66

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWQ0^DO1*NÓŚlĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ L

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wińsko 112 228,34

758 75814 6330 UG Wińsko 42 494,28

Razem 154 722,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W OJEW OP^DOU^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UG Wisznia Mała 34 675,09

758 75814 6330 UG Wisznia Mała 62 307,32

Razem 96 982,41

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ^
Z up. V V O J E W (^ D O L ^ L Ą ‘SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Zagrodno 66 542,78

758 75814 6330 UG Zagrodno 3 796,47

Razem 70 339,25

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Zawonia 43 905,27

758 75814 6330 UG Zawonia 31 681,81

Razem 75 587,08

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /
Z up. WOJEWOpY^DOLNpśt^SKlEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Zgorzelec 77 553,12

758 75814 6330 UG Zgorzelec 1 375,71

Razem 78 928,83

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W OJEW O^DOLN^CĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Złotoryja 54 924,73

758 75814 6330 UG Złotoryja 49 175,33

Razem 104 100,06

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF13f
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWpEf? DOLNOŚLĄSKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Żórawina 115 171,42

758 75814 6330 UG Żórawina 8 123,24

Razem 123 294,66

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UG Żukowice 32 572,18

758 75814 6330 UG Żukowice 22 158,59

Razem 54 730,77

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bardo 29 925,65

758 75814 6330 UMiG Bardo 12 294,10

Razem 42 219,75

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E W O O Y W N O Ś l^ K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bierutów 45 094,36

758 75814 6330 UMiG Bierutów 32 315,55

Razem 77 409,91

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWOD^tíOLN^^SfclEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Brzeg Dolny 51 056,32

758 75814 6330 UMiG Brzeg Dolny -

Razem 51 056,32

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF13:
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 94 788,09

758 75814 6330 UMiG Bystrzyca Kłodzka 37 379,05

Razem 132 167,14

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Chocianów 55 031,89

758 75814 6330 UMiG Chocianów -

Razem 55 031,89

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWgDY IX)LN06L/\SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Głuszyca 18 414,98

758 75814 6330 UMiG Głuszyca 4 576,79

Razem 22 991,77

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEW^dj X)LJpSLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Góra 51 249,42

758 75814 6330 UMiG Góra 26 621,12

Razem 77 870,54

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Gryfów Śląski 19 505,22

758 75814 6330 UMiG Gryfów Śląski 14 711,76

Razem 34 216,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JEW O O ^O LN O ^S KIĘ G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 51 410,33

758 75814 6330 UMiG Jaworzyna Śląska 11 767,33

Razem 63 177,66

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

wojew^ < do^ 5 ląSkiego

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 90 640,11

758 75814 6330 UMiG Jelcz-Laskowice 2 214,24

Razem 92 854,35

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEVV f̂DOLNpóCĄSklEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 162 476,07

758 75814 6330 UMiG Kąty Wrocławskie 13 344,80

Razem 175 820,87

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E V V 2 ^ )0 ^ ^ k ^ SK,EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lądek Zdrój 29 645,09

758 75814 6330 UMiG Lądek Zdrój 6 943,35

Razem 36 588,44

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Leśna 68 738,58

758 75814 6330 UMiG Leśna 2 578,47

Razem 71 317,05

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
z up. w o j e w o  Kie g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lubawka 23 096,00

758 75814 6330 UMiG Lubawka 30 784,38

Razem 53 880,38

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
l  up. w o je w o d > h 5o l n p ^ s k i e g o

Edyta Sapała
NASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lubomierz 52 088,79

758 75814 6330 UMiG Lubomierz 14 674,24

Razem 66 763,03

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. .

Z up. W OJE'^0flY DOUN^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Lwówek Śląski 75 475,01

758 75814 6330 UMiG Lwówek Śląski 45 524,13

Razem 120 999,14

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E W ^ D O l^ ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Mieroszów 39 319,22

758 75814 6330 UMiG Mieroszów -

Razem 39 319,22

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Międzybórz 30 297,25

758 75814 6330 UMiG Międzybórz 11 315,69

Razem 41 612,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W D JE W O ^O LN 9$ t5^K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Międzylesie 45 965,71

758 75814 6330 UMiG Międzylesie 43 933,65

Razem 89 899,36

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /

2 up. W O JE W O ^ D O L N p ^ \S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Milicz 135 428,65

758 75814 6330 UMiG Milicz 95 325,71

Razem 230 754,36

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWO^TOLN^ĄS^iEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Mirsk 55 819,44

758 75814 6330 UMiG Mirsk 13 906,46

Razem 69 725,90

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. ^

Z up. W O JEW O kJ^D O LN^^SklEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Niemcza 14 454,13

758 75814 6330 UMiG Niemcza 19 863,49

Razem 34 317,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E W O ^m )L ^ rź \S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Nowogrodziec 42 205,50

758 75814 6330 UMiG Nowogrodziec 39 568,36

Razem 81 773,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Oborniki Śląskie 129 454,10

758 75814 6330 UMiG Oborniki Śląskie 445,47

Razem 129 899,57

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135. /

Z up. WOJEV^Ć)V DOJ^ŚLASKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Olszyna 20 198,77

758 75814 6330 UMiG Olszyna 14 305,19

Razem 34 503,96

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWpdY DO^0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Pieńsk 29 773,40

758 75814 6330 UMiG Pieńsk 15 871,30

Razem 45 644,70

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF13

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ i

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Prochowice 30 920,78

758 75814 6330 UMiG Prochowice 27 977,20

Razem 58 897,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O JE W O W TO L N O ^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Prusice 21 191,35

758 75814 6330 UMiG Prusice 8 198,46

Razem 29 389,81

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Radków 53 705,08

758 75814 6330 UMiG Radków 5 761,08

Razem 59 466,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. WOJEWODY D O y^LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Siechnice 35 937,62

758 75814 6330 UMiG Siechnice 11 659,11

Razem 47 596,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W OJEW ODO>OLNpgj\SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Sobótka 57 162,96

758 75814 6330 UMiG Sobótka 37 031,18

Razem 94 194,14

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O JE W O ^ D O L N ^ t^ S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Stronie Śląskie 29 916,61

758 75814 6330 UMiG Stronie Śląskie -

Razem 29 916,61

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWOj^rDOLNp&LĄŚKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Strzegom 67 868,35

758 75814 6330 UMiG Strzegom 67 516,35

Razem 135 384,70

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWO0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Strzelin 149 721,32

758 75814 6330 UMiG Strzelin 15 014,87

Razem 164 736,19

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWpefY D O l^L Ą S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Syców 40 560,19

758 75814 6330 UMiG Syców 35 910,75

Razem 76 470,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Ścinawa 42 772,73

758 75814 6330 UMiG Ścinawa 6 056,29

Razem 48 829,02

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E y i^ g ^ D O ^ L A S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Środa Śląska 117 587,40

758 75814 6330 UMiG Środa Śląska 12 835,77

Razem 130 423,17

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Świerzawa 47 830,49

758 75814 6330 UMiG Świerzawa 20 913,14

Razem 68 743,63

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

z up. wojew^ do^ śTąskiego

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Trzebnica 148 573,79

758 75814 6330 UMiG Trzebnica 35 985,91

Razem 184 559,70

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. WOJEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Twardogóra 51 495,40

758 75814 6330 UMiG Twardogóra 33 384,87

Razem 84 880,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEW0t3Y D O p ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAł.U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Węgliniec 43 184,42

758 75814 6330 UMiG Węgliniec 2 620,40

Razem 45 804,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E V ^ Y D ^ 0 ^Cą SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Wiązów 72 876,00

758 75814 6330 UMiG Wiązów 2 993,16

Razem 75 869,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. WOJEWO0 Y X ) W 0 ŚLASKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Wleń 38 537,99

758 75814 6330 UMiG Wleń 8 548,28

Razem 47 086,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Wołów 125 422,25

758 75814 6330 UMiG Wołów 11 660,91

Razem 137 083,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. W O J E \^ 6y  D O L S K I E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Ząbkowice Śląskie 76 270,37

758 75814 6330 UMiG Ząbkowice Śląskie 4 192,64

Razem 80 463,01

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup. W O J E V ^ Y D ^ ^ ^ L A Ś K IE G O

Edyta Sapała
.ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Ziębice 80 732,53

758 75814 6330 UMiG Ziębice 54 609,64

Razem 135 342,17

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEV^^DO^05LĄSKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Złoty Stok 16 274,24

758 75814 6330 UMiG Złoty Stok 8 898,90

Razem 25 173,14

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W O J E W O ^ r^ O L N ^ ^ Ś K lE G O

Edyta Śapata
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111. 277.2020.GF

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Żarów 37 489,90

758 75814 6330 UMiG Żarów 50 032,57

Razem 87 522,47

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
z up. w o je w o d ^ w i.n o M s k ie g o

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111. 277.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 

(nr wewnętrzny decyzji MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814 2030 UMiG Żmigród 134 421,48

758 75814 6330 UMiG Żmigród 15 538,46

Razem 149 959,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWOP<DOLNO$kĄSWEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


