
FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 26 965,58

Razem 26 965,58

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJEWÔ BOyWŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 8 696,69

Razem 8 696,69

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. W O J E W O ^O ^O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 189 045,06

Razem 189 045,06

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJEWO^OjJOŚLĄSKIE'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 74 522,09

Razem 74 522,09

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. W O JEW O D^O ^O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 4 170,11

Razem 4 170,11

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. W O J E W O ^ B 0̂ D Ś LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.201 Ó.KSz.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 150 312,99

Razem 150 312,99

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. W OJEW ODĄ(^W OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 7 340,16

Razem 7 340,16

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJEWODYpOU l̂DŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 104 211,32

Razem 104 211,32

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. W O JE W O O p e ^fiŚ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 171 457,18

Razem 171 457,18

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

EWO^^BOt^OŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 55 890,20

Razem 55 890,20

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJEWOpK^U^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 220 883,13

Razem 220 883,13

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. W0JEW0p>D'(^l0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 106 433,11

Razem 106 433,11

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. W 0JEW0 p y « ^ Ś l Ą S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 232 129,06

Razem 232 129,06

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. W0.in,vnnv am



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 1 707,33

Razem 1 707,33

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. W O JE W O ^g O ^ t ^ L ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 75 133,02

Razem 75 133,02

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. WOJEWO^&OLNjJŚLĄSKIEGO

Edyto. Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 116 426,30

Razem 116 426,30

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. WOJEWOpyłKJLWOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 72 714,60

Razem 72 714,60

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. WOJEWOD^BO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

MAĆLASKIEGO



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 20 319,32

Razem 20 319,32

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

v/ tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. W0JEW0j^£Pjfl0ŚLĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

UJ



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 178 059,50

Razem 178 059,50

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 72 151,94

Razem 72 151,94

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

6 .  ' , r



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 90 902,05

Razem 90 902,05

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

rp i

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 171 663,14

Razem 171 663,14

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 604,27

Razem 604,27

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 153 536,06

Razem 153 536,06

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 165 161,19

Razem 165 161,19

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 5 319,91

Razem 5 319,91

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 96 241,12

Razem 96 241,12

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 84 268,80

Razem 84 268,80

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.

Z up. VYC

WYDZIAŁU
i BudZSiU



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 2 978,97

Razem 2 978,97

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. WCJEV;
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FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 20 416,61

Razem 20 416,61

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.305.2016.MF.3291 

(nr wewnętrzny MF146) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 295 817,42

Razem 295 817,42

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

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

Działanie 21.5.4.3. - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmniejszenia budżetu Gminy na 

2016 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
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