
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny MF047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Mietków 261 620,

Razem 261 620,

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

DYREKTOR W vnZ'ĄH J
Finansów i DtuJieuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Miękinia 368 668,23

Razem 368 668,23

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

Edyiu Sapała
DYREKTOR WY OZ1 A tU

Finansów i Buciżeoj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Miłkowice 169 357,74

Razem 169 357,74

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047. 2 up. W0JEW0DV DOLNOŚLĄSKIEGO

/^E d yia ^^u ła
DW EKTOR

Finansów i duużc?uJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Mściwojów 267 333,83

Razem 267 333,83

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

¿ ^ d y ta śS p c ila
DYREKTOR VWD7JAŁI*

Finansów i Ł oużćuJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy 
Mysłakowice

45 929,02

Razem 45 929,02

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

_  idy ta Sapom
D YR EKfO R  WYD7JAŁU

Finansów i BuJżeij



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Niechlów 512 380,66

Razem 512 380,66

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.r  v j j j  Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(-¿Edyta Sapała
DYREKTOR W V0Z'AŁU

Finansów i Buużeuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Nowa Ruda 145 343,18

Razem 145 343,18

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

Idyla Sapała
DYREKTOR WYOZ'ALU

Finansów i Buużćhj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Oleśnica 605 270,62

Razem 605 270,62

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
Z up. WOJtWOpY DOU^IĄSKIEGO

€dytu Sapała
DYREKTOR WYOZ'AŁ.U

Finansów i Buciźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Oława 655 393,28

Razem 655 393,28

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

Edyta Sapała
DYREKTOR W Y0Z'AŁU

Finansów i BiiJżeuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Osiecznica 26 918,44

Razem 26 918,44

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
F Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WY07JAŁU

Finansów i Buciżeuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Paszowice 282 570,57

Razem 282 570,57

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F047. z U(J W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

'-¿'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i duużcłu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Pęcław 215 744,09

Razem 215 744,09

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047. ,
v  Z up. WOJEWODY D0LNPŚLĄSKIEG0

^ Edyta Sapała
DYREKTOR WYD7JAŁU

Finansów i BuużtónJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Pielgrzymka 320 720,79

Razem 320 720,79

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
Z up^WpjCWODYDpLNOŚLĄSKIEGO

-  Edyta Sapała
DYREKTOR y ^ D Z ^ U J

Finansów i Buużćuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Platerówka 100 779,99

Razem 100 779,99

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

Finansów i BuużeuJ

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^  EdytZtSapała. 
DYREKTOR WYD7.'AŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Podgórzyn 35 839,66

Razem 35 839,66

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
SKIEGO

Sapała 
DYREKTOR WYOZ'A.ŁU 

Finansów i duużćuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Przeworno 386 560,68

Razem 386 560,68

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047. :,][;W0DV DOi NOŚLĄSKiEGO

trEdyta sapała
DYREKTOR WYDZ'ALU

Finansów i Buużbuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Radwanice 164 336,82

Razem 164 336,82

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

^  ■ EdywŚapała 
DYREKTOR WYDZ'AUJ

Finansów i duuźciu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018 AZ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Rudna 303 191,48

Razem 303 191,48

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047. up WQjEwpoY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W ^ W A U .j

Finansów i duuzcuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Ruja 343 479,37

Razem 343 479,37

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F047. 2 up WOJEWODYPOLN^^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AUJ

Finansów i kuużóiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 125 883,68

Razem 125 883,68

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F047.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ ^ fE d y ta ^ p a la
DYREKTOR WVP7.'AŁU

Finansów i £ uożóici



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

157 696,34

Razem 157 696,34

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Edyta Sapała 
DYREKTOR WVPZ'AŁU

Finóasow i duużćiU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

175 917,86

Razem 175 917,86

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F047. z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

icćs&pa,EdylcfS&pała 
DYREKTOR WYDZ'ALU

Finansów i Duużeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Stoszowice 274 261,32

Razem 274 261,32

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F047. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EdytcTSłipała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Finansów i BuJżtiiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Sulików 243 004,43

Razem 243 004,43

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.

Finansów i BuużóiU

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZ'AŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 

(nr wewnętrzny M F047) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Gminy Świdnica 655 161,14

Razem 655 161,14

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ct c ,cayta Sapała
DYREKTOR WYW!'AŁU

Finansów i buużbtu


