
FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 93 867,21

Razem 93 867,21

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 jp. wUjEW ^-mNOŚLĄSK;

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeai



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Stronie 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 15 529,36

Razem 15 529,36

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 rr . V,UJEWOC^a^NOŚLĄSK;:.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeoj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 146 715,67

Razem 146 715,67

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;. .vo jew ^p v ^ u jo ś .l ą s k ; :

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 178 342,57

Razem 178 342,57

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 ' C  V ; u J E ^ y - ^ D L N 0 ŚLĄSK: T  ?

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

Finansów i Budże;u



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Sulików

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 115 749,60

Razem 115 749,60

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 a-. : ,0J E ^ g ' '^ t N 0śLĄSK: :.:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 77 834,33

Razem 77 834,33

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 r .  \vojew^ ^ o ij o ś l ą s k ::

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

pinanoaw i



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Szczawno 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:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 1 874,98

Razem 1 874,98

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budż^ai



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 27 306,39

Razem 27 306,39

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 . WuJEW^t^LNOŚLĄSK:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 351,29

Razem 351,29

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 >Jp. wOJEW Op^ttlLM ŚLĄSK

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budieiu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 203 840,93

Razem 203 840,93

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 -O j£ W O ^0 t ^ O Ś l 4 Sk;

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budicoj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 223 380,54

Razem 223 380,54

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 . Yuo ZWOpH^LNOŚ LĄS h

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Świdnica

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 188 018,45

Razem 188 018,45

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 .VojE W ^ > £ )^ 0 Ś ląsk

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudkćOi



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Świdnica

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 4 730,15

Razem 4 730,15

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; jjE w ^^B ^o śL Ą S k ;

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów | Sudśaiy



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 11 935,01

Razem 11 935,01

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 r r .  \V0 JEW 0 p ^ | j i C ) ś LĄSK:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Świeradów

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 538,93

Razem 538,93

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". ./uucMO^/D^iNuŚLĄSk

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźaaj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 166 574,55

Razem 166 574,55

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 T- 'VuocW^i>1D^W0ŚLĄSK: '

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

Finansów 1 Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 175 845,97

Razem 175 845,97

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 'C jJ E W 0 ^ > 0 ’QLW0ŚLĄSf.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżGaj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 77 065,78

Razem 77 065,78

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 t  V u o E W C ^ D O iN O Ś L Ą S I

- f . 5 ^ - ^  '
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Udanin

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 198 771,32

Razem 198 771,32

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 : r .  v ;0 o E V V g p ^ ^ ffó Ś L Ą S J

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudiuOi



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Walim

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 46 928,21

Razem 46 928,21

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  'p.  ̂vu^vVC^/,L^yjvśLĄsi

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 7 738,96

Razem 7 738,96

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  f r .  ' . V v u E V V C ^ S ^ [ a Ś L Ą S I

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 80 703,81

Razem 80 703,81

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

LĄSt



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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 129 924,91

Razem 129 924,91

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budi-tu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Wąsosz

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 283 805,27

Razem 283 805,27

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.

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

Finansów i Budiuai



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 35 085,84

Razem 35 085,84

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. ‘:.'wJI»v'0p ^ p Ś 14S|.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I r«suo.. ■



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 240 477,69

Razem 240 477,69

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.
>JZVV'c "^0LJ^iL 4SI

„ Edyt.<xr Sapała
d y r e k t o r  WYEZI*Ł'j

Finansów i Budiclu



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 275 163,64

Razem 275 163,64

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 w y d zia łu  

Finansów i B u d i^ u



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 62 984,09

Razem 62 984,09

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 . .  ouZW G^Oy^LĄSI.;

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bud*.-.j



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 80 795,45

Razem 80 795,45

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 a ;. .Vi JZVV^>0 OJ$OŚILĄSK,

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ J

Finansów I



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 18 561,49

Razem 18 561,49

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 . - LĄS!

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111. 20.201 Ó.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 230 090,31

Razem 230 090,31

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 . wv:IvvG,r £ 3 L g U £ i

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Bud*u,:u



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Wrocław

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 35 144,01

Razem 35 144,01

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.

źdyia. Sapała
DYREKTOR WYD2 !AŁ:J

Finansów i Budi^oj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 216 997,71

Razem 216 997,71

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 ?r. .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Zawidów

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 13 206,43

Razem 13 206,43

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 w vuiiv'vOu^B^^^pbLĄS

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżóiu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Zawonia

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 69 054,48

Razem 69 054,48

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 f r .  ^ Z W C ^ O ^ s i :

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budi-tu



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice 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 137 626,88

Razem 137 626,88

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 ¡t . . i LĄS

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i au iu^ .j



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 179 495,91

Razem 179 495,91

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.

Z !_i~. V ^ C u Z v V 0 ^ -M ^ 0 i> U \S k .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I BudzaiJ



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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 3 282,96

Razem 3 282,96

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budi^u

)LN0ŚLĄSk



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 318 126,88

Razem 318 126,88

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 .  ” -C J Z « V O ^ 0 ^ lD Ć L Ą S

■Edyt 2 S a p a 1!  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



FB-BP.3111. 20.201 Ó.KSz.

Urząd Gminy 
Złotoryja

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 171 313,53

Razem 171 313,53

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". .‘j wu -vVĜ ^ C ^ .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ!/

Finansów i Budż~:i



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

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 7261,16

Razem 7 261,16

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.

Edyta Sapa-a 
d y re :  ; t o r  w y d z ia łu

Finansów i B u d li i i



FB-BP.3111. 20.2016.KSz.

Urząd Miasta 
Złoty Stok

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 38 636,27

Razem 38 636,27

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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Urząd Miasta 
Żarów

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 122 464,12

Razem 122 464,12

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.
z u;. • .v c javg> c^ Ł ia ś i^ sk :

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budi^oj



FB-BP.3111.20.2016.KSz.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 258 230,15

Razem 258 230,15

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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Urząd Gminy 
Żórawina

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 174 949,44

Razem 174 949,44

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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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 107 348,80

Razem 107 348,80

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.
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