
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 
terytoriałnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

119 551,72

Razem 119 551,72

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 Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

116 515,72

Razem 116 515,72

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 2 1 .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.

Edvtd y rek to rw yozia łu  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

352 994,57

Razem 352 994,57

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 2 1 .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 L'p

'REKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

193 553,37

Razem 193 553,37

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 -  MF047.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

31 026,58

Razem 31 026,58

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 2 1 .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.

& y!:
DYREKTC

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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 Miasta i Gminy 
Góra

805 987,64

Razem 805 987,64

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 2 1 .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 REKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

116 397,61

Razem 116 397,61

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 2 1 .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 WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

m



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

227 403,76

Razem 227 403,76

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 2 1 .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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

526 606,44

Razem 526 606,44

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 2 1 .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 Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

79 851,28

Razem 79 851,28

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.

YREKTC.i WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

258 710,05

Razem 258 710,05

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

508 766,31

Razem 508 766,31

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 2 1 .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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

122 415,15

Razem 122 415,15

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 Miasta i Gminy 
Międzylesie

231 195,95

Razem 231 195,95

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Miasta i Gminy 
Mirsk

110 769,74

Razem 110 769,74

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 2 1 .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. /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

260 714,23

Razem 260 714,23

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

141 377,72

Razem 141 377,72

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 Miasta i Gminy 
Polkowice

111 717,92

Razem 111 717,92

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Miasta i Gminy 
Prochowice

201 201,3

Razem 201 201,3

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 2 1 .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_ ,-  r  AOI/II
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF047.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Miasta i Gminy 
Prusice

412 936,89

Razem 412 936,89

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 2 1 .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. - ir  :-1LN0ÓL'.SK!EG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 Miasta i Gminy 
Radków

319 198,68

Razem 319 198,68

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Miasta i Gminy 
Sobótka

336 725,08

Razem 336 725,08

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 2 1 .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 Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

662 323,64

Razem 662 323,64

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Miasta i Gminy 
Syców

249 652,84

Razem 249 652,84

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Miasta i Gminy 
Szczytna

55 810,33

Razem 55 810,33

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 Miasta i Gminy 
Ścinawa

382 532,22

Razem 382 532,22

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018 A Z

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

356 043,08

Razem 356 043,08

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

131 097,92

Razem 131 097,92

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

55 586,27

Razem 55 586,27

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

653 906,23

Razem 653 906,23

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 2 1 .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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Miasta i Gminy 
Wleń

130 758,72

Razem 130 758,72

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.65.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Miasta i Gminy 
Wołów

557 131,89

Razem 557 131,89

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 2 1 .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.
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