
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Bolesławiec
136 281,32

6330 34 337,45

Razem 170 618,77

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z up-

nn Marzen*

laskiego
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Chojnów
109 437,90

6330 39 081,26

Razem 148 519,16

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z up.

Celina Marzena Diiedziak
DYREKTOR WYDSJAŁU

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Ciepłowody
34 396,27

6330 32 395,75

Razem 66 792,02

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
1 up. WOJE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Cieszków
56 161,55

6330 11 696,62

Razem 67 858,17

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. WOJEWOQY DOLNC)3 LAs k ie g o

Celin7ńM&@ (Q,Mpyedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i tkidżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Czarny Bór
15 827,36

6330 15 169,92

Razem 30 997,28

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Czernica
46 110,47

6330 66 308,44

Razem 112 418,91

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celirm%HlC§mifMedziak 
DYREKTORWYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.204.2022 GF

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Długołęka
175 929,77

6330 92 845,32

Razem 268 775,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092. J  ■ ;ypoidło?'! ĄSKIEGO

Celina M arzen^Ûz. i edz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buaźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dobromierz
37 609,73

6330 24 399,84

Razem 62 009,57

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. W p ^ W O D j DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin^l^ćfl^mi/Oziedziak
d yr ekto rW / o ziału  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Domaniów
69 126,42

6330 16 436,41

Razem 85 562,83

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Zup.

C e lin ^ X O R  WYDZIAŁU DYREKTOR \  t
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dziadowa Kłoda
20 595,55

6330 16 007,85

Razem 36 603,40

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

{JeWiWWWfl&t iJDziedziak 
DYP.EKTORl WYDZIAŁU 

Finansów i Sudżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Dzierżoniów
60 041,66

6330 42 257,89

Razem 102 299,55

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
2  up. WOJEWODY DOLNÓSlĄSKIEGO

Celina M m rzenffwziedziak
DYREKTO R  W W ZIAŁU

Finansów i Buafcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Gaworzyce
41 919,24

6330 19 495,06

Razem 61 414,30

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z up. w d v l£ )^ |!5(m ^ Ś L Ą S K IE G O

Celina MarzenasDziedziak
DYREKTO R  WYDZIAŁU

Finansów i Byriżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Gromadka
40 601,30

6330 17 077,42

Razem 57 678,72

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z “ P

DYRECTORWDzfe'“4
Finansów i Budżstur



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Janowice Wielkie
30 102,66

6330 8 698,20

Razem 38 800,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Jordanów Śląski
23 628,87

6330 41 865,00

Razem 65 493,87

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
2 up. Y lO J^O D ^O C yfio iL^S K lE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kamienna Góra
47 251,44

6330 59 844,19

Razem 107 095,63

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z up. WOJEWODY^NOSLĄSKIEGO

Celina M arzetĄDziedziak 
DYREKTOR wfDZIAŁU

Finansów/Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kłodzko
151 365,99

6330 48 290,28

Razem 199 656,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

<bmk
Z up. WOJEWC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kondratowice
33 739,32

6330 30 378,63

Razem 64 117,95

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Z up. WOJOWODY P Q L ^ L A S K IE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Krośnice
42 840,59

6330 49 647,73

Razem 92 488,32

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 0 9 2 . /  u ,, , ^
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Krotoszyce
47 869,97

6330 6 550,57

Razem 54 420,54

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092. i
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Kunice
55 623,37

6330 18 364,72

Razem 73 988,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.'-

DYREKTORVWDZIA ŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Legnickie Pole
46 023,43

6330 5 102,35

Razem 51 125,78

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
2 up. WOJEWODY DOLNitfo LASKIEGO

aJm m Zu
d y r e k to r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżaiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lewin Kłodzki
1 946,37

6330 3 971,09

Razem 5 917,46

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lubań
49 455,26

6330 35 931,08

Razem 85 386,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F092. jY ‘ 'i' 'j'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Lubin
66 817,06

6330 69 612,76

Razem 136 429,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Łagiewniki
37 521,52

6330 46 298,42

Razem 83 819,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Malczyce
34 360,18

6330 23 285,07

Razem 57 645,25

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Marcinowice
66 116,06

6330 32 701,28

Razem 98 817,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Marciszów
30 158,38

6330 29 521,34

Razem 59 679,72

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Celi,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Męcinka
1 598,11

6330 49 009,86

Razem 50 607,97

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Miłkowice
41 663,34

6330 49 738,72

Razem 91 402,06

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Mysłakowice
55 642,35

6330 20 455,38

Razem 76 097,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Nowa Ruda
11 882,30

6330 105 228,96

Razem 117 111,26

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Oleśnica
162 546,91

6330 45 261,77

Razem 207 808,68

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F092.2 u;. . v . ;<y ( . ,,

. /
Celina Marzena Wziedziak

d y r e k to r  w y d zia łu
Finansów i i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Oława
147 272,17

6330 43 872,01

Razem 191 144,18

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Paszowice
36 344,02

6330 26 003,48

Razem 62 347,50

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celin 
DYt 

F



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Podgórzyn
29 417,52

6330 41 899,10

Razem 71 316,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

C e lih



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Przeworno
39 101,11

6330 22 623,42

Razem 61 724,53

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
¿up. Woj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Ruja
36 145,36

6330 19 631,14

Razem 55 776,50

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celi,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Siekierczyn
15 395,40

6330 37 082,43

Razem 52 477,83

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Celi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Stoszowice
51 488,50

6330 17 306,25

Razem 68 794,75

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Świdnica
209 572,28

6330 24 273,15

Razem 233 845,43

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ztnian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Udanin
49 751,76

6330 42 195,70

Razem 91 947,46

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy* ‘ *“'«■>cl 1,'lnw r-
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Walim
20 910,69

6330 41 361,79

Razem 62 272,48

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Warta Bolesławiecka
23 060,75

6330 11 706,29

Razem 34 767,04

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wądroże Wielkie
41 098,51

6330 26 331,38

Razem 67 429,89

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wińsko
74 876,57

6330 88 502,37

Razem 163 378,94

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
■ • Z UD WOJEWODY DOI MOa! ao'0PP'0w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Wisznia Mała
29 580,47

6330 77 467,43

Razem 107 047,90

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092. - WOJEWCOY DOLNOĆJASKEGO

Celina O O /fó l fo m  Jh.Ic
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Zagrodno
57 879,12

6330 11 804,24

Razem 69 683,36

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Zawonia
54 448,28

6330 33 887,74

Razem 88 336,02

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Cen



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Złotoryja
45 859,94

6330 66 743,15

Razem 112 603,09

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celin,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UG Żórawina
127 672,67

6330 7 832,88

Razem 135 505,55

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UG Żukowice
31 578,35

6330 20 878,30

Razem 52 456,65

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
^V .D O/Mo.-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Bardo
29 782,86

6330 17 593,93

Razem 47 376,79

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Bierutów
55 932,44

6330 27 684,49

Razem 83 616,93

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Bogatynia
31 270,81

6330 12 213,57

Razem 43 484,38

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celina A
DYRPf.

Fina,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Bolków
50 837,53

6330 36 278,32

Razem 87 115,85

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Brzeg Dolny
52 517,21

6330

Razem 52 517,21

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Bystrzyca Kłodzka
86 699,21

6330 71 213,12

Razem 157 912,33

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Chocianów
43 044,18

6330 26 893,41

Razem 69 937,59

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Głuszyca
7 107,52

6330 21 591,44

Razem 28 698,96

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Gryfów Śląski
22 289,64

6330 12 611,06

Razem 34 900,70

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Jaworzyna Śląska
51 955,45

6330 7 966,11

Razem 59 921,56

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i lybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celina M”  \
’"Kro; ; < V



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Jelcz-Laskowice
63 009,47

6330 1 539,25

Razem 64 548,72

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z u,). WOJ£V.

Celina Marzena 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Kąty Wrocławskie
116 851,19

6330 18 361,94

Razem 135 213,13

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

C d b  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Lądek Zdrój
30 647,06

6330 12 040,53

Razem 42 687,59

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

c
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Leśna
68 234,76

6330 12 558,72

Razem 80 793,48

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celina A 
DYREI 

Firû



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Lubawka
22 229,04

6330 35 688,26

Razem 57 917,30

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Lubomierz
37 575,20

6330 6 353,29

Razem 43 928,49

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Cdi  
D)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Lwówek Śląski
85 982,10

6330 39 525,98

Razem 125 508,08

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Mieroszów
41 379,23

6330

Razem 41 379,23

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Międzybórz
18 247,65

6330 25 916,65

Razem 44 164,30

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Międzylesie
35 319,00

6330 58 581,37

Razem 93 900,37

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Milicz
181 433,05

6330 64 001,38

Razem 245 434,43

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
Cel



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Mirsk
37 514,88

6330 16 509,71

Razem 54 024,59

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celu 
DY

CO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Niemcza
31 326,60

6330 7 718,38

Razem 39 044,98

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Nowogrodziec
19 565,56

6330 90 203,41

Razem 109 768,97

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Celina!
Dy:i~ktopv Vf

» ł l i j j  j o  w j i_,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Oborniki Śląskie
119 544,09

6330 10 844,35

Razem 130 388,44

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Olszyna
21 439,09

6330 17 372,25

Razem 38 811,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Pieńsk
33 859,51

6330 11 572,71

Razem 45 432,22

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Polkowice
32 903,00

6330 20 738,82

Razem 53 641,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Prochowice
23 424,27

6330 28 993,55

Razem 52 417,82

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Przemków
24 102,14

6330 8 457,06

Razem 32 559,20

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Prusice
58 129,17

6330 66 879,79

Razem 125 008,96

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Siechnice
22 721,65

6330 12 198,49

Razem 34 920,14

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Sobótka
64 996,03

6330 43 817,31

Razem 108 813,34

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Strzegom
76 960,39

6330 74 479,88

Razem 151 440,27

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Strzelin
151 201,07

6330 23 407,62

Razem 174 608,69

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Syców
58 309,12

6330 23 470,85

Razem 81 779,97

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Zu?



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Ścinawa
80 145,30

6330

Razem 80 145,30

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Środa Śląska
75 178,18

6330 34 961,47

Razem 110 139,65

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Świerzawa
71 367,43

6330 3 883,65

Razem 75 251,08

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Trzebnica
151 017,18

6330 48 654,49

Razem 199 671,67

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Twardogóra
35 555,59

6330 51 948,61

Razem 87 504,20

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Wąsosz
110 077,00

6330 8 126,66

Razem 118 203,66

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Węgliniec
26 556,30

6330 24 312,29

Razem 50 868,59

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Wiązów
43 036,34

6330 19 436,52

Razem 62 472,86

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Wleń
44 932,92

6330

Razem 44 932,92

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Wołów
149 443,24

6330 3 886,08

Razem 153 329,32

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Ząbkowice Śląskie
100 674,88

6330

Razem 100 674,88

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.204.2022 GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Ziębice
40 623,06

6330 92 430,56

Razem 133 053,62

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Złoty Stok
22 591,43

6330 6 105,38

Razem 28 696,81

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. — Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Żarów
38 459,89

6330 60 821,84

Razem 99 281,73

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.204.2022 GF

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 

(nr wewnętrzny decyzji MF092) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zł)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

758 75814
2030

UMiG Żmigród
116 724,83

6330 32 251,52

Razem 148 976,35

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

przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.4. -  Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR,

Działanie 21.5.4.12. -  Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.


