
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

139 235,59

Razem 139 235,59

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
Z up. WOJEWODY DQINQ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

395 661,09

Razem 395 661,09

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i lybacka,

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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
Z up. W O J E W O ^ g ^ b ^ S j i lE G O

Celina Ma.r7.ena Dz.im ziak 
DY :’(TOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

134 351,40

Razem 134 351,40

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

405 700,00

Razem 405 700,00

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

120 254,34

Razem 120 254,34

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

388 847,16

Razem 388 847,16

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
Z up. WOJP»'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

216 717,43

Razem 216 717,43

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

40 307,75

Razem 40 307,75

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WO,

Celi,
D',



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

886 214,62

Razem 886 214,62

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 polerycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

147 134,25

Razem 147 134,25

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



< m §m

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

251 112,75

Razem 251 112,75

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJE

Celin.
DY!
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

238 715,1

Razem 238 715,1

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

478 625,67

Razem 478 625,67

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

96 789,46

Razem 96 789,46

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

127 208,60

Razem 127 208,60

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

157 110,82

Razem 157 110,82

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



m

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

264 936,90

Razem 264 936,90

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 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

501 919,91

Razem 501 919,91

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Celi;
DY 

F



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

70 287,50

Razem 70 287,50

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

128 577,90

Razem 128 577,90

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Celi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

242 447,34

Razem 242 447,34

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

733 491,35

Razem 733 491,35

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

124 687,40

Razem 124 687,40

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

218 146,56

Razem 218 146,56

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

342 354,27

Razem 342 354,27

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

153 838,28

Razem 153 838,28

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 polerycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

39 117,61

Razem 39 117,61

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

179 637,37

Razem 179 637,37

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

90 357,40

Razem 90 357,40

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 polerycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

174 403,86

Razem 174 403,86

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

391 008,49

Razem 391 008,49

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

76 830,42

Razem 76 830,42

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

318 836,09

Razem 318 836,09

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

224 756,72

Razem 224 756,72

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
sv w m M Z

Celina Marzena Dziedziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

325 019,07

Razem 325 019,07

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNO$U\SKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZfAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

20 122,96

Razem 20 122,96

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena DiiedzUik
DYREKTOR WDZIAŁU

Finansów i Budźfttu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

539 387,61

Razem 539 387,61

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEVyOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDŻ|AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

618 265,99

Razem 618 265,99

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
i up-W O JEW O ^ p^ ^ EG O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i R"d*etu S



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

322 438,35

Razem 322 438,35

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Celina Marzena Dżiedziak
DYREKTOR WYDŻIAŁU

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

58 865,50

Razem 58 865,50

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEW0ÓY DOLNOŚLĄSKIEGO
I w m y .

Celina Marzena Dz\edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

392 162,31

Razem 392 162,31

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeti),

/

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

480 025,61

Razem 480 025,61

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\ j  V) ¡ j i f\ /

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/
/



9

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

360 061,98

Razem 360 061,98

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. w ojew oOy dolnośląskiego
/

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

508 163,66

Razem 508 163,66

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  zło tych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

132 683,84

Razem 132 683,84

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO„ ' i m m j h /
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu )



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

545 045,00

Razem 545 045,00

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 polerycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. W0JE'/VP0^ P0LN0$LĄSKIEG0

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeM



1?
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

75 723,18

Razem 75 723,18

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m in . numer wewnętrzny decyzji -  MF044. z up WOJEW0Dy DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Diiedziak
DYREKTOR WYDZ^ŁU

Finansów i Budżet!)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

674 273,02

Razem 674 273,02

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dzierfziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



w
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

107 955,73

Razem 107 955,73

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZlĄŁU 

Finansów i Budżetu

J/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF. 1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w zło tych )

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

544 941,87

Razem 544 941,87

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
2 up. ^ E W ^ ^ |EG0 

Celina Marzena Dziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

653 780,76

Razem 653 780,76

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu )



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

740 506,79

Razem 740 506,79

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/

Celina Marzena Dziettziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

90 249,26

Razem 90 249,26

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. W O JE W O ^ ^ ^ ig ^ ^ llE G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu S



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.MF.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

280 265,52

Razem 280 265,52

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEVV0py DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena D zkdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu;,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.114.2020.M F.1003 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

744 346,17

Razem 744 346,17

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 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 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 

2020 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dżiedziak
DYREKTOR WYDŻiĄŁU

Finansów i BudżetjU


