
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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

UMiG Bardo
30 778,21

6330 8 180,86

Razem 38 959,07

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 Miasta i Gminy 
Bierutów

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

UMiG Bierutów
50 714,66

6330 29 737,14

Razem 80 451,80

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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

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

UMiG Bogatynia
37 347,45

6330 13 869,84

Razem 51 217,29

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 Miasta i Gminy 
Bolków

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

UMiG Bolków
63 782,15

6330 16 583,61

Razem 80 365,76

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 Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

UMiG Brzeg Dolny
51 046,41

6330 0,00

Razem 51 046,41

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 Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

UMiG Bystrzyca Kłodzka
80 773,33

6330 63 917,42

Razem 144 690,75

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

UMiG Chocianów
58 375,92

6330 6 718,01

Razem 65 093,93

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

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

UMiG Głuszyca
13 055,64

6330 9611,17

Razem 22 666,81

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 Miasta i Gminy 
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

UMiG Góra
59 254,71

6330 29 332,26

Razem 88 586,97

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 Miasta i Gminy 
Gryfów 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

UMiG Gryfów Śląski
9 365,04

6330 24 596,75

Razem 33 961,79

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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

UMiG Jaworzyna Śląska
42 285,95

6330 0,00

Razem 42 285,95

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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

UMiG Jelcz-Laskowice
85 444,94

6330 10 944,03

Razem 96 388,97

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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

UMiG Kąty Wrocławskie
94 439,02

6330 26 823,20

Razem 121 262,22

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

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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

UMiG Lądek Zdrój
33 288,27

6330 4 849,24

Razem 38 137,51

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 Miasta i Gminy 
Leśna

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

UMiG Leśna
59 162,67

6330 16 797,97

Razem 75 960,64

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 Miasta i Gminy 
Lubawka

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

UMiG Lubawka
29 329,15

6330 32 608,43

Razem 61 937,58

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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

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

UMiG Lubomierz
39 501,18

6330 1 901,30

Razem 41 402,48

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 Miasta i Gminy 
Lwówek 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

UMiG Lwówek Śląski
76 761,30

6330 45 710,34

Razem 122 471,64

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 Miasta i Gminy 
Mieroszów

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

UMiG Mieroszów
39 860,98

6330 0,00

Razem 39 860,98

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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

UMiG Międzybórz
20 442,57

6330 23 041,24

Razem 43 483,81

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 Miasta i Gminy 
Międzylesie

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

UMiG Międzylesie
47 420,62

6330 42 623,44

Razem 90 044,06

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 Miasta i Gminy 
Milicz

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

UMiG Milicz
50 523,82

6330 11 472,43

Razem 61 996,25

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 Miasta i Gminy 
Mirsk

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

UMiG Mirsk
48 611,07

6330 6 064,97

Razem 54 676,04

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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

UMiG Niemcza
23 363,23

6330 6 193,22

Razem 29 556,45

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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

UMiG Nowogrodziec
57 588,02

6330 43 819,20

Razem 101 407,22

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

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

UMiG Oborniki Śląskie
120 817,84

6330 237,84

Razem 121 055,68

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 Miasta i Gminy 
Olszyna

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

UMiG Olszyna
26 534,20

6330 8 660,14

Razem 35 194,34

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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

UMiG Pieńsk
32 725,47

6330 13 290,63

Razem 46 016,10

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 Miasta i Gminy 
Prochowice

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

UMiG Prochowice
32 622,50

6330 27 677,69

Razem 60 300,19

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 Miasta i Gminy 
Przemków

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

UMiG Przemków
25 769,78

6330 9 574,08

Razem 35 343,86

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 Miasta i Gminy 
Prusice

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

UMiG Prusice
33 566,77

6330 56 216,10

Razem 89 782,87

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 Miasta i Gminy 
Siechnice

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

UMiG Siechnice
10 694,83

6330 32 491,56

Razem 43 186,39

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 Miasta i Gminy 
Sobótka

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

UMiG Sobótka
62 021,86

6330 43 506,26

Razem 105 528,12

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 Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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

UMiG Stronie Śląskie
27 949,13

6330 2 382,99

Razem 30 332,12

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 Miasta i Gminy 
Strzegom

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

UMiG Strzegom
93 294,31

6330 48 060,70

Razem 141 355,01

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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

UMiG Strzelin
120 266,19

6330 23 906,75

Razem 144 172,94

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 Miasta i Gminy 
Syców

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

UMiG Syców
43 210,40

6330 28 046,85

Razem 71 257,25

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 Miasta i Gminy 
Ścinawa

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

UMiG Ścinawa
66 778,17

6330 10 775,19

Razem 77 553,36

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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

UMiG Środa Śląska
75 544,11

6330 24 599,78

Razem 100 143,89

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

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

UMiG Świerzawa
36 415,56

6330 16 171,52

Razem 52 587,08

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 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 Miasta i Gminy 
Trzebnica

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

UMiG Trzebnica
142 797,79

6330 36 953,29

Razem 179 751,08

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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

UMiG Twardogóra
34 071,39

6330 43 076,45

Razem 77 147,84

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 Miasta i Gminy 
Wąsosz

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

UMiG Wąsosz
77 876,73

6330 2 148,47

Razem 80 025,20

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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

UMiG Węgliniec
19 449,07

6330 23 782,28

Razem 43 231,35

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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

UMiG Wiązów
39 313,39

6330 32 988,87

Razem 72 302,26

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 Miasta i Gminy 
Wleń

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

UMiG Wleń
38 622,66

6330 4 380,56

Razem 43 003,22

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

FB-BP.3111. 242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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

UMiG Wołów
144 147,55

6330 7 858,81

Razem 152 006,36

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 Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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

UMiG Ząbkowice Śląskie
65 457,69

6330 27 561,61

Razem 93 019,30

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.

<bwkiL/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.242 .2021.MJ

Wrocław, dnia 26 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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

UMiG Ziębice
73 891,75

6330 58 682,55

Razem 132 574,30

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 Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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

UMiG Złoty Stok
16 273,40

6330 9 225,39

Razem 25 498,79

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 Miasta i Gminy 
Żarów

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

UMiG Żarów
40 094,34

6330 50 548,28

Razem 90 642,62

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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

UMiG Żmigród
107 044,35

6330 39 120,55

Razem 146 164,90

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.


