
FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Lubań

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 7 133,09

Razem 7 133,09

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.



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Lubawka

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 103 796,41

Razem 103 796,41

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  u p . W 0J E W 0D > B ^ N 0Ś L Ą S K

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Lubin

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 261 549,41

Razem 261 549,41

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 ^ P ^ N O Ś L Ą S K ’

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Lubin

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 25 187,96

Razem 25 187,96

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  u n . W O J E W O p ^ ^ O Ś L A S K 1'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 180 156,01

Razem 180 156,01

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. \VOJEWOD>O^WOŚLĄSK'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 216 262,85

Razem 216 262,85

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 ^ ^ D ^ W O Ś L A S K '

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 149 694,19

Razem 149 694,19

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 stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF146.
Z up. V ;0JEW 0p>^LN0ŚLĄSK'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Malczyce

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 34 300,22

Razem 34 300,22

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 u?. VV0JEW0PV1)^LN0ŚI^SK’

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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 169 497,07

Razem 169 497,07

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  in. v;0JEw^yrpgyN0śLĄSK'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Marciszów

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 85 160,37

Razem 85 160,37

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.
J F  v Z ’!n. V.UJEWO&Y DOtNOŚLĄSK

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Flnangów I Bpcttotu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Męcinka

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 142 988,60

Razem 142 988,60

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 i r .  W O JE W O p^U JO Ś LĄ S K

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Mieroszów

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 57 099,06

Razem 57 099,06

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 i r .  WOJEWOP^ D^LNOŚLASK'

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Mietków

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 117 712,77

Razem 117 712,77

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 <r- V ;0 J E W ^ ^ tN 0 Ś L Ą S K '"

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 70 441,92

Razem 70 441,92

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 WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Międzylesie

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 171 902,77

Razem 171 902,77

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 WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Miękinia

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 119 655,69

Razem 119 655,69

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  u?. y . O J E W O I ^ ^ O Ś L Ą S K

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 396 550,90

Razem 396 550,90

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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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Miłkowice

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 111 668,08

Razem 111 668,08

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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Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 80 608,75

Razem 80 608,75

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 u?. VvUJEW 0D)^0i^0ŚLĄSK

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Mściwojów

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 142 432,44

Razem 142 432,44

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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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 33 645,12

Razem 33 645,12

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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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Niechlów

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 246 705,71

Razem 246 705,71

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  u?. \YO JEW O p y -l^ p jJJO Ś LĄ S K '

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 106 052,08

Razem 106 052,08

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  u?. ' . . u J E M p '  DQLN0ŚLĄSK żi.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 92 758,06

Razem 92 758,06

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  v; o je w o ^ t o u io ś l ą s k :

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 26 903,20

Razem 26 903,20

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  V -  w O J E W O p ^ U J O Ś L ^ S K ' : .

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 186 179,23

Razem 186 179,23

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. wOJEWpDY^DLNOŚLĄSK '

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 98 564,47

Razem 98 564,47

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 'J-  vVO JEW ^>^tN O Ś LĄ S K :E i

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów | Budżetu
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Urząd Gminy 
Oleśnica

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 257 874,40

Razem. 257 874,40

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 r .  y.OJEW gp^tgkNOŚLĄSK'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Oleśnica

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 7 971,98

Razem 7 971,98

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 OJEWOp^^fcNOŚLĄSK

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu


