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Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 41 152,97

Razem 41 152,97

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. W 0JEW 0Dv DOLNOŚLĄSKIEGO

^dylc^fipula 
DYREKTOR w y d z ia ł u  

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

Urząd Miasta 
Bielawa

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 11 544,82

Razem 11 544,82

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

^dyia 
DYREKTOR V''YOZiAt_U 

F in a n s ó w  i S u C ż i t u
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 202 642,95

Razem 202 642,95

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

idvta Sapała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Sudżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 86 290,48

Razem 86 290,48

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 D ^ łO & LA SK IEG O

td v ta  Sapała
d y r e k t o r  W Y D Z IA ŁU

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

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 4 372,34

Razem 4 372,34

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w 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
Z

Finansów i Budżetu

decyzji -  MF161.
up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

tEdyta Sapała 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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 130 141,27

Razem 130 141,27

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 d y ta ^ p a la
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

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

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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 4 164,30

Razem 4 164,30

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 decyzii -  MF161.
3 Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edytaś& elpała
D Y R E K T O R  W YDZ IAŁU

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

Urząd Miasta 
Bolków

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 118 557,52

Razem 118 557,52

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.
3 Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/Edytćtyapnła
DY REKT O RW Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Borów

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 190 174,70

Razem 190 174,70

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

^ y ta  Se^tfa
DYREKTO R WYDZIAŁU  

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

Urząd Miasta 
Brzeg Dolny

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 55 049,51

Razem 55 049,51

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 D0LN0SLASK IEG0

^ E d ^ ^ a p a la
D Y R E K T O R  W YD Z IA ŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 210 663,77

Razem 210 663,77

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. WOJEWODY D0LN0SLASK IEG0

Edffpltfópała 
DYREKTO 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 Miasta i Gminy 
Chocianów

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 101 750,89

Razem 101 750,89

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& Zapała
D Y R E K T O R  W YC V 'A t .U

Finansów t £uciżtflij



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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 329 791,47

Razem 329 791,47

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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

, EdyUp&fpała
i'REKTO R  W Y D Z IA ŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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 1 408,57

Razem 1 408,57

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 wewnętrzr^y ^ p i , ,

/E d y ta  3«pale. "
D Y R E K T O R  WTOZIAŁ.U

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

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 77 170,16

Razem 77 170,16

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 dyta  S^tfTała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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 113 820,65

Razem 113 820,65

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

DY^K^OR^W^AŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 25 054,01

Razem 25 054,01

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.
7  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dpdyta & $ala 
DYREKTO R W YDZIAŁU  

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

Urząd Gminy 
Czernica

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 32 220,86

Razem 32 220,86

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 w ew nętrz^  -  MF161.

¿źdyta Sterała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

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 190 571,76

Razem 190 571,76

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 decyzji -  MF161.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^'dyia  ^ ^ iiła  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 83 813,22

Razem 83 813,22

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eć& ftf^apała
D Y R E K T O R  W Y O Z 'A tU

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

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 93 084,20

Razem 93 084,20

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 d y t^ tfp a la
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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 165 849,88

Razem 165 849,88

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

.Edyta juDa.Edyta ju p a ła
D Y R E K T O R  W YD Z IAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Duszniki 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 2 166,02

Razem 2 166,02

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

X
Edyta sapała  

DYREKTO R WYDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 179 413,83

Razem 179 413,83

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 < fy ft? Ś a p a la
D Y R E K T O R  W Y D Z 'A t U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 173 688,16

Razem 173 688,16

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 dvla% £pa la
D Y R E K T O R  W YDZ IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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 13 751,98

Razem 13 751,98

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 przelewki wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF161.
Z up. WOJEWODY DOJJUOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W YD Z IAŁ  U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 94 599,96

Razem 94 599,96

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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

DYREKTO R W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Głogów

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 97 718,17

Razem 97 718,17

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 oapała
D Y R E K T O R  W YDZ IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Głogów

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 1 299,38

Razem 1 299,38

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

^Ldyta. ^ ^ a la  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Głuszyca

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 19 328,54

Razem 19 328,54

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y tc & ip a la
D Y R E K T O R  W Y C 2 'A tU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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 223 798,31

Razem 223 798,31

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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 OJEW ODYDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W Y D Z 'A tU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

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 165 384,08

Razem 165 384,08

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d v la ? ^ p a la
D Y R E K T O R  W YC2<a ŁU

Finansów i Eućie lu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

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 58 668,06

Razem 58 668,06

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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

~4Edyta ISapała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 62 092,33

Razem 62 092,33

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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

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

Urząd Gminy 
Janowice 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:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 31 313,62

Razem 31 313,62

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 0JE W p D Y ^JN 0 .ŚLĄ ?K IE G 0

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Jawor

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 5 126,62

Razem 5 126,62

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

S  ‘Ź r ’^  Edyta Sapała
D YREKTO R W YDZIAŁU  

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

Urząd Gminy 
Jaworzyna 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:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

010 01095 2010 94 132,57

Razem 94 132,57

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ê ^ a S a p a la
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

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

Urząd Miasta 
Jedlina 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 963,39

Razem 963,39

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ id y ta  
D YREKTO R WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 63 013,57

Razem 63 013,57

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. ir_,
J F 2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ta  Ss& ifa
DYREKTO R WYDZIAŁU  

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

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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 36 775,34

Razem 36 775,34

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w 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 W tp Y ^ 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 ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2017.AA

Urząd Gminy 
Jemielno

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 96 063,20

Razem 96 063,20

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 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

^ id y tc ^ fc a la
D Y R E K T O R  W Y D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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 87 050,43

Razem 87 050,43

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ła
DYREKTO R W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 90 745,52

Razem 90 745,52

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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

c Edyta Scpała  
d y r e k t o r  w y d z ia łu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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 81 000,73

Razem 81 000,73

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

la
ZIAŁU 

Finansów i Budżetu

ć fEęlyta 
DYREKTO R WYŁ


