
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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 Gminy Bolesławiec 363 274,07

Razem 363 274,07

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 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.

Celina Marzena Dziledziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Borów

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 Gminy Borów 478 213,97

Razem 478 213,97

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. WOJEW00Y,DOLNOŚLĄSKIEGO
W M /

Celina Marzena Dziędziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/
/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Chojnów

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 Gminy Chojnów 680 021,30

Razem 680 021,30

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 DQLN(5ŚU\^KIEGO 

Celina Marzena Dziedziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 Gminy Ciepłowody 367 760,44

Razem 367 760,44

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 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 Óziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu,
i

//



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Cieszków

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 Gminy Cieszków 268 679,41

Razem 268 679,41

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 Dzisdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 Gminy Czarny Bór 90 281,21

Razem 90 281,21

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 Marz.ena Dzikdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Czernica

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 Gminy Czernica 142 989,77

Razem 142 989,77

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. WOJEWCW DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Dz.iedzjak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Długołęka

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 Gminy Długołęka 496 684,04

Razem 496 684,04

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. WOJEWOl^^LNOŚLASKIEGO

Celina Marzena Dzieąziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 Gminy Dobromierz 238 831,49

Razem 238 831,49

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 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. WOJEWOBY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Dziectziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 Gminy Dobroszyce 234 981,88

Razem 234 981,88

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. W0JEW04Y DOLNOŚLĄSKIEGO
' i W f e /

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetą



<3?

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Domaniów

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 Gminy Domaniów 386 638,71

Razem 386 638,71

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 M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIA¿\J

Finansów i Budżetu )



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Gminy Dziadowa 
Kłoda

342 517,61

Razem 342 517,61

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. WOJEWppY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dzieaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżety



w
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 Gminy 
Dzierżoniów

507 858,98

Razem 507 858,98

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 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'WjAmh J
Celina Marzena Dztftfziak, 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 Gminy Gaworzyce 196 436,63

Razem 196 436,63

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. WOJEWO^sPOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Głogów

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 Gminy Głogów 149 457,15

Razem 149 457,15

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 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. WOJEWO^DOLNOŚLĄSKIEGi

Celina Marzena DzłMztak 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu '
fJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Grębocice

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 Gminy Grębocice 375 128,17

Razem 375 128,17

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 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. WOJEWOjJY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
'ti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Gromadka

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 Gminy Gromadka 106 156,18

Razem 106 156,18

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. WOJEVVC^,p.QLNp$iASKir

Celina M arzena Dzibdziak
DYREKTOR WYDZlAtU

Finansów i Budżetu!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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 Gminy Janowice 
Wielkie

48 454,52

Razem 48 454,52

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.

: up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
SŁ> MjM ą ¿Lu , /

Celina Marzena D\iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Jemielno

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 Gminy Jemielno 210 890,68

Razem 210 890,68

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 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. WOJEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena D ztedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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 Gminy 
Jerzmanowa

129 450,30

Razem 129 450,30

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. WOJ DęUNO^LAŚ KIEGO
'

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeti)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 Gminy Jeżów 
Sudecki

153 614,57

Razem 153 614,57

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 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 JEW ri)V, DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Jordanów 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 Gminy Jordanów 
Śląski

263 196,60

Razem 263 196,60

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 Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

414 687,60

Razem 414 687,60

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w ®  7Celina Marzena Dzimziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kamienna 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 Gminy Kamienna 
Góra

195 002,03

Razem 195 002,03

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. WOJEW99Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZfĄŁU

Finansów i BudżetCi1



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

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kłodzko

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 Gminy Kłodzko 612 674,08

Razem 612 674,08

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 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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena DźifWziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetui



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 Gminy Kobierzyce 569 037,82

Razem 569 037,82

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.

Z up. WOJEVY0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kondratowice

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 Gminy 
Kondratowice

468 642,18

Razem 468 642,18

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 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^OLNOŚLĄSKIEGO

'W M d łJ jl JCelina Marzena Dz.ieaz.iak 
DYREKTOR W YDZIAą 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Gminy Kostomłoty 446 108,43

Razem 446 108,43

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 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 ^ w o j e w ^ d ^ ^ k i e s o  

Celina Marzena DĄedziak
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżiita

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kotla

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 Gminy Kotla 294 351,24

Razem 294 351,24

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. WOJEWOOY/DOLNOŚLASKIEGO
H W m i k /

Celina Marzena Dzietlziak 
DYREKTOR WYDZIA^IJ 

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Krośnice

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 Gminy Krośnice 257 836,93

Razem 257 836,93

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 M a tfm a  b zm lz ia k
DYREKTOR WYDZłAŁU

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Gminy Krotoszyce 252 481,80

Razem 252 481,80

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. WOJEVV(^^DLNO|LAsklEGO

Celina Marzena Dziędziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu)
/

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Kunice

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 Gminy Kunice 312 752,39

Razem 312 752,39

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

^ m c k u ,Celina Marzena Dźiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu-,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Gminy Legnickie 
Pole

303 053,39

Razem 303 053,39

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.
i , t

1 up. WOJEWj6M./pqLN(,)Sl,ĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAMJ

Finansów i Budżetu/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Gminy Lewin 
Kłodzki

38 018,57

Razem 38 018,57

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 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 OJEVVO^Q ^NpŚU\Sl)lEG O

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAMJ

Finansów i Budżetu i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Lubań

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 Gminy Lubań 363 398,41

Razem 363 398,41

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. j. up

DYREKTOR WY&ZiAŁU 
Finansów i Budżfetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
V \ ' '-V  /; '

)zied.7inkCelina Marzena



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Lubin

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 Gminy Lubin 403 393,66

Razem 403 393,66

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.

Z up. WOJEWOI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 Gminy Łagiewniki 428 871,56

Razem 428 871,56

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.

7. up. WOJFA^DY d o ln oś lą sk ieg o

Celina Marzena bzfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Malczyce

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 Gminy Malczyce 172 733,98

Razem 172 733,98

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. WOJ iW pp Y DOLNOŚLĄSKI EGO

Celina M arzena Dzicdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu';



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Marcinowice

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 Gminy 
Marcinowice

357 471,82

Razem 357 471,82

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 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.

J  ̂ / ^ \
Z up. W O JE W O ^ )g a ^ ^ tĄ S K IE G O

Celina Marzena Dzietbiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu /



i
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Marciszów

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 Gminy Marciszów 78 427,27

Razem 78 427,27

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.

Z up. WOJEWO^^OL^OŚLASKIEGO

Celina M arzena D zkdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu*.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Męcinka

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 Gminy Męcinka 301 304,94

Razem 301 304,94

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 M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁJJ

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Mietków

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 Gminy Mietków 236 224,61

Razem 236 224,61

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. W0 JEV“~~; ' ^

Celina M arzena Dziędziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Miękinia

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 Gminy Miękinia 276 774,94

Razem 276 774,94

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 u , ™ ^ « | ? K I EGO
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu <

,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 Gminy Miłkowice 163 303,95

Razem 163 303,95

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 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. WOJEWOP-Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D zm tćiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu \



'F
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 Gminy Mściwojów 259 687,73

Razem 259 687,73

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. W OJEVV^ggL^p'ŚU\^KlEGO

Celina Marzena Dzikdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 Gminy 
Mysłakowice

56 965,82

Razem 56 965,82

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 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. WOJEWO[^Yip,OLNOŚL/\SKIEGO

Celina Marzena D z ś t i la k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Niechlów

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 Gminy Niechlów 434 146,05

Razem 434 146,05

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 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.

1 up. W 0JEW 0^0Lf|j)Ś l4sKIEG0

Celina M arzena DźiĘlziak
DYREKTOR WYDZI/^U

Finansów i BudżetuN



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 Gminy Nowa Ruda 149 862,10

Razem 149 862,10

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

AM M l l k  J .Celina Marzena Dzięnziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Oleśnica

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 Gminy Oleśnica 663 347,20

Razem 663 347,20

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 O JEW Ci^m

Celina M arzena Dzikdzia/c
DYREKTOR WYDZIAŁ,U

Finansów i Budżetu/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Oława

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 Gminy Oława 592 143,01

Razem 592 143,01

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. W0 JEWQQY DOLNOŚLĄSKI
' ¿ W / k f h  J

Celina Marzena ÓĄktziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżet^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Osiecznica

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 Gminy Osiecznica 37 005,24

Razem 37 005,24

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 yO.
Z up. W O J E W O D ^ jto ^ Ś K lE G O

Celina M arzena D ziec ia k
DYREKTOR WYDZIAŁ^

Finansów i Budżetu j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Paszowice

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 Gminy Paszowice 297 012,68

Razem 297 012,68

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 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.

Cel ina Mancrw Dzićtfziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Pęcław

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 Gminy Pęcław 195 338,59

Razem 195 338,59

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 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. WOJEWO^DOL|O^Q<IEGO

Celina M arzena Dzifólziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżetU\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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 Gminy 
Pielgrzymka

337 284,91

Razem 337 284,91

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.

Z up. WOJ EWOpYf D OL MQŚL/jŚKI EGO
'i M m i h /

Celina Marzena Dzicąziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu |



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Platerówka

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 Gminy Platerówka 98 942,47

Razem 98 942,47

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 o je w o d y  d o ln o ś lą s k ie g o

Cclma M arzena D ziM ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Gminy Podgórzyn 34 295,35

Razem 34 295,35

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 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. W3JEW0L)y DOLNObLĄSkteGO

Celina Marzen« m A /k  
d y r e k t o r  w y d z ia S j

Finansów i Budżeiu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Przeworno

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 Gminy Przeworno 354 425,46

Razem 354 425,46

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena u^M t/ak  
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Radwanice

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 Gminy Radwanice 179 215,86

Razem 179 215,86

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 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. W0 JEW3 Dyjp0 LNQŚLĄŚK|EG0

r r s1mAi(L /Celina Marzena Dzt&Ązibk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżbiu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Rudna

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 Gminy Rudna 344 108,84

Razem 344 108,84

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 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

/¡\ jj ' • T

Celina
DYREKTOR WYDZjAŁU

Finansów i Budżoiu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Ruja

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 Gminy Ruja 267 666,37

Razem 267 666,37

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 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 0JEW v^^^Lj}i0& !^K IE60

Celina Marzena Dzifdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

IdtlSuW i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 Gminy Siekierczyn 138 455,16

Razem 138 455,16

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. WOJ EWO l^Y/pp L N 0 Ś LAS KI EG O
v . w m /

Celina Marzena Dzieffziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Gminy Stara 
Kamienica

160 209,12

Razem 160 209,12

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. W O J E ^ Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

/

Celina Marzena D iiedziak
CY; 'cKTOR WYDZIAŁU

Fifiansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Gminy Stare 
Bogaczowice

155 616,53

Razem 155 616,53

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. WOJ E W O ^ ^ . i^ Ś Ą S K I  EGO

Celina M arzena Dzi&lziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźciu !



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 Gminy Stoszowice 277 783,83

Razem 277 783,83

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

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

7- up. WOJEWO^OL^PŚ^SKIEGO 

Celina Marzena DziMziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Sulików

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 Gminy Sulików 193 480,56

Razem 193 480,56

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 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.

7. up. W O J E W O ^ ^ ^ I^ S r jE G O

Celina Marzena DzieHziak
DYRuliTOR WYDZIAftU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Gminy Świdnica 654 561,49

Razem 654 561,49

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

i m m  /Celina Marzena Dzreaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźeiul



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Udanin

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 Gminy Udanin 452 582,21

Razem 452 582,21

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.

t  up.

Celina Marzena Dz
ŁYPiIKTOr* WYDZ’

Kiiw.k.-./w t uuiiLu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Walim

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 Gminy Walim 57 106,37

Razem 57 106,37

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.
Z up. W O JE V V Q 0 g ^|LA § K IE G O

Celina Marzena D zm lziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 Gminy Warta 
Bolesławiecka

288 338,80

Razem 288 338,80

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^OLNOŚU^teGO

r  /• „  W f r f t ó  )Cenna Marzena u ziłń iia k  
DYREKTOR WYDZIAtiU 

Finansów i Sudżstu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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 Gminy Wądroże 
Wielkie

399 902,72

Razem 399 902,72

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 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. W O J E W O ^ U a i i ^ E G O

r  r  U  /Celina Marzana DzuMlak
DYREKTOR WYDZIAMJ

Finansów i Budżetu ]
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Gminy Wińsko 561 795,99

Razem 561 795,99

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 Gminy Wisznia 
Mała

189 128,40

Razem 189 128,40

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.

Z up.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów i Budżot.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 Gminy Zagrodno 486 479,32

Razem 486 479,32

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 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 O JEW O ę^O N gSLA ^IEG O

Celina Marzena DzWazlak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Zawonia

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 Gminy Zawonia 181 991,60

Razem 181 991,60

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 Gminy Zgorzelec 320 843,37

Razem 320 843,37

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 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 JEW O p iD Ó L^Ś l^S ikcGwMuh/
Celina Marzena Dziedźiak 

DYREKTOR VWDZ!AŁU 
Finansów i Budżetu {



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Złotoryja

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 Gminy Złotoryja 528 853,43

Razem 528 853,43

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 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 Gminy 
Żórawina

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 Gminy Żórawina 437 697,84

Razem 437 697,84

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 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. « V 0 J E W 0 ^ ^ ^ « i a E G 0

Celina M arzena Dzis^lziak
DYRcKTOR WYDZIAŁU

E~ ii i Budi^u!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.84.2020.GF

Urząd Gminy 
Żukowice

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 Gminy Żukowice 236 480,20

Razem 236 480,20

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 DOL?iOŚLAsklEGO

Celina M arzena D h m zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżotu^


