
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.116.2017.KSz.

Wrocław, dnia 17 lipca 2017 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.194.2017.MF.1873 

(nr wewnętrzny MF085) z dnia 08 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 246,92

Razem 246,92

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 II okresie płatniczym 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie 21.5. - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój 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 zmian budżetu Gminy na 

2017 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ^q d Y  D J0ŚI (\

¿dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.116.2017.KSz.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 lipca 2017 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.194.2017.MF.1873 

(nr wewnętrzny MF085) z dnia 08 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 12 764,34

Razem 12 764,34

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 I okresie płatniczym 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie 21.5. - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój 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 zmian budżetu Gminy na 

2017 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF085.
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Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


