
FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 37 528,35

Razem 37 528,35

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 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 -  MF161.
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Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 21 127,76

Razem 21 127,76

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 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 4ecyzjj -  MF161.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 1 418,49

Razem 1 418,49

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 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 -  MF161.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 47 250,54

Razem 47 250,54

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 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 -  MF161.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 119 814,71

Razem 119 814,71

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 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 -  MF161.
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Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 196 927,72

Razem 196 927,72

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 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 -  MF161.
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Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 57 129,19

Razem 57 129,19

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 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 -  MF161.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 122 740,48

Razem 122 740,48

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 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 -  MF161.



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 92 751,32

Razem 92 751,32

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 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 -  MF161.
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Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 112 848,11

Razem 112 848,11

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
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Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 182 734,84

Razem 182 734,84

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy la Sapa! a 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 164 685,00

Razem 164 685,00

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dyla SGpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 56 864,75

Razem 56 864,75

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 70 771,08

Razem 70 771,08

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 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 -  MF161.
Z  up. W W p S iO D Y ^ D LN O Ś LĄ S K IE G O

' Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017A A

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 124 157,90

Razem 124 157,90

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWi

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

' D0LN0$LĄSKIEG0



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 62 459,15

Razem 62 459,15

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 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 -  MF161.
Z up. W O JE W O ^ O ^ Ś LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 39 169,77

Razem 39 169,77

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 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 -  MF161.

Z up. W OJE^& O^LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 112 674,94

Razem 112 674,94

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ B d yla ^ p a ia  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 18 830,35

Razem 18 830,35

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ziyla ećfpula 
DYREKTOR WYDZ'AtU  

Finansów i Budżelu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 156 785,13

Razem 156 785,13

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ ^ yla^ xpa la
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 172 000,44

Razem 172 000,44

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 113 270,32

Razem 113 270,32

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYOZ'AŁU
Finansów i EuUżtsiu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 111 119,19

Razem 111 119,19

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

idy ta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 2 584,48

Razem 2 584,48

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ dyta ^ftpala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 39 127,25

Razem 39 127,25

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ifyla Sapała
DYREKTOR W YDZiAłU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________   (w złotych)_

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 196 993,29

Razem 196 993,29

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 232 688,91

Razem 232 688,91

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 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 -  MF161.
Z up. W0 J E W ^ D ^ N OŚLĄSK1 EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 191 728,85

Razem 191 728,85

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 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 -  MF161.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 2 251,85

Razem 2 251,85

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 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 -  MF161.
Z lip. WOJEWODY D0LN0ŚLĄS

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i EuUżćlu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 17 617,52

Razem 17 617,52

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 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 — MF161.
Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

ci/y ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 188 077,91

Razem 188 077,91

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 170 205,49

Razem 170 205,49

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 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 -  MF161.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 100 079,87

Razem 100 079,87

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 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 -  MF161.

Z up. WOJEWppY ^ N O ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 159 112,22

Razem 159 112,22

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWJ^Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 43 203,44

Razem 43 203,44

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 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 -  MF161.
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eefyta Sapom 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 26 231,50

Razem 26 231,50

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 92 877,01

Razem 92 877,01

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 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 -  MF161.
Zup.

Finansów i Budżetu

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



FB-BP.3111.437.2017A A

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 139 224,45

Razem 139 224,45

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 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 -  MF161.
Z up. W O J p P m ^ N O Ś L Ą S K IE G O

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

Finansów i Eudżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 243 958,64

Razem 243 958,64

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 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 -  MF161.

Z up. WOJEM)

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

Finansów i Budżetu

pY D ^»0 ŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.43 7.2017. A A

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 43 051,75

Razem 43 051,75

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^^ E dyufŚapala
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 252 432,48

Razem 252 432,48

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 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 -  MF161.
Z up.

Finansów i Budżetu

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



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 247 120,19

Razem 247 120,19

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 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 -  MF161.
Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y t ^ a p a l a
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 82 994,39

Razem 82 994,39

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 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 -  MF161.
Z up. W O J E ^ Y  D ^ O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 89 391,43

Razem 89 391,43

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 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 -  MF161.
Zup.

Finansów i Budżetu

iSyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 16 098,57

Razem 16 098,57

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 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 -  MF161.

Z  up. W W E W ( ^ ^ e 0L N 0Ś LĄ S K IEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 224 540,33

Razem 224 540,33

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 56 501,88

Razem 56 501,88

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 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 -  MF161.

Z up.

Finansów i Budżetu

Idy ta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 236 112,97

Razem 236 112,97

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^'& dyu^?apala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 10 496,30

Razem 10 496,30

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWOO>DOU5LOŚ)^SKIEGO

yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 88 949,37

Razem 88 949,37

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 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 — MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 165 734,53

Razem 165 734,53

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dyla ¿fSCpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 171 011,52

Razem 171 011,52

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BucJżeiu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 327 612,02

Razem 327 612,02

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

l?& yla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 206 615,97

Razem 206 615,97

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

4. ^‘'Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 8 005,36

Razem 8 005,36

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 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 28 467,14

Razem 28 467,14

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 -  MF161.
Z up. WOJEWOpy D ^ O ŚLĄ SKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 126 127,45

Razem 126 127,45

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edy&Sapala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 272 249,75

Razem 272 249,75

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 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 imia 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 -  MF161.
Z up. W O JEW C^ D W ^ ŚLĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 134 022,35

Razem 134 022,35

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 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 -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

< -* Edyta Sapała 
DYREKTOR WYOZ'AŁ U 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.315.2017.MF.3720 

(nr wewnętrzny MF161) z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 129 566,52

Razem 129 566,52

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 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 -  MF161.
Z UD WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu


