
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiani, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Bolesławiec
108 937,73

6330 43 359,28

Razem 152 297,01

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Chojnów
109 234,63

6330 37 392,87

Razem 146 627,50

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena OTWcfzkik 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Ciepłowody
45 612,16

6330 13 573,84

Razem 59 186,00

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Cieszków
34 860,60

6330 7 104,38

Razem 41 964,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

.ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Czarny Bór
7 353,80

6330 31 451,39

Razem 38 805,19

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Czernica
59 550,80

6330 37 468,82

Razem 97 019,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Długołęka
191 597,63

6330 42 033,37

Razem 233 631,00

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dobromierz
56 603,82

6330 19 608,62

Razem 76 212,44

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Domaniów
65 419,36

6330 11 698,17

Razem 77 117,53

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dziadowa Kłoda
26 692,57

6330 9 176,36

Razem 35 868,93

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dzierżoniów
49 733,29

6330 47 605,00

Razem 97 338,29

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Gaworzyce
31 827,37

6330 24 778,63

Razem 56 606,00

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Gromadka
47 728,35

6330 12 935,30

Razem 60 663,65

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Janowice Wielkie
25 771,16

6330 0,00

Razem 25 771,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Jordanów Śląski
37 326,81

6330 17 781,46

Razem 55 108,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kamienna Góra
38 683,72

6330 55 965,50

Razem 94 649,22

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kłodzko
148 409,67

6330 35 067,64

Razem 183 477,31

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kondratowice
29 123,44

6330 28 185,28

Razem 57 308,72

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kotla
0,00

6330 2 364,27

Razem 2 364,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Krotoszyce
36 949,81

6330 12 659,92

Razem 49 609,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Krośnice
41 121,22

6330 46 763,42

Razem 87 884,64

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kunice
59 443,60

6330 13 756,92

Razem 73 200,52

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.
Zup



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Legnickie Pole
41 249,24

6330 1 705,30

Razem 42 954,54

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lewin Kłodzki
2 028,54

6330 5 323,96

Razem 7 352,50

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lubań
56 776,88

6330 25 053,65

Razem 81 830,53

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lubin
73 833,64

6330 45 930,82

Razem 119 764,46

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Łagiewniki
48 528,15

6330 31 329,26

Razem 79 857,41

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Malczyce
44 129,20

6330 4 240,12

Razem 48 369,32

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Marcinowice
68 077,10

6330 22 981,65

Razem 91 058,75

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Marciszów
29 608,04

6330 26 790,01

Razem 56 398,05

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Męcinka
2 901,77

6330 0,00

Razem 2 901,77

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Mietków
28 591,88

6330 6 456,54

Razem 35 048,42

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Miłkowice
36 881,90

6330 46 898,83

Razem 83 780,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

z up. wrvp/.rr;Y no: no*,! acksego



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Mysłakowice
42 091,43

6330 26 280,03

Razem 68 371,46

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

Z up. WO.f HWOCY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Nowa Ruda
30 235,60

6330 80 758,03

Razem 110 993,63

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Oleśnica
138 100,61

6330 34 733,73

Razem 172 834,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Oława
125 152,22

6330 52 743,69

Razem 177 895,91

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Podgórzyn
49 523,83

6330 15 869,98

Razem 65 393,81

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Przeworno
29 772,66

6330 35 805,79

Razem 65 578,45

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Radwanice
30 341,24

6330 10 154,74

Razem 40 495,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Ruja
25 120,24

6330 6 299,58

Razem 31 419,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Siekierczyn
9 481,01

6330 24 969,97

Razem 34 450,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.

.U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Stoszowice
46 252,66

6330 18 187,58

Razem 64 440,24

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Sulików
21 468,12

6330 7 249,97

Razem 28 718,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Świdnica
200 912,86

6330 10 039,19

Razem 210 952,05

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Udanin
69 263,52

6330 17 787,68

Razem 87 051,20

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Walim
25 752,85

6330 16 632,21

Razem 42 385,06

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Warta Bolesławiecka
28 532,63

6330 5 567,17

Razem 34 099,80

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wądroże Wielkie
54 216,00

6330 10 648,51

Razem 64 864,51

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wińsko
87 602,20

6330 60 790,42

Razem 148 392,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242.2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wisznia Mała
26 568,82

6330 74 341,44

Razem 100 910,26

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Zagrodno
47 605,06

6330 22 989,67

Razem 70 594,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111. 242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Zawonia
57 082,32

6330 27 267,05

Razem 84 349,37

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Zgorzelec
27 794,77

6330 0,00

Razem 27 794,77

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Złotoryja
38 500,98

6330 65 285,01

Razem 103 785,99

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Żórawina
126 618,78

6330 3 549,14

Razem 130 167,92

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS8.4143.3.31.2021.MF.2252 (nr wewnętrzny decyzji MF083) z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Żukowice
15 557,68

6330 24 359,52

Razem 39 917,20

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF083.


