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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Bielawa 16 527,95

Razem 16 527,95

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Boguszów Gorce 9 124,63

Razem 9 124,63

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 II 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 -  MF173.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Bolesławiec 1 507,77

Razem 1 507,77

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 II 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 -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Chojnów 2 782,48

Razem 2 782,48

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Duszniki Zdrój 1 369,03

Razem 1 369,03

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 II 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 -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Dzierżoniów 14 583,96

Razem 14 583,96

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173.
Zup,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Głogów 6 741,46

Razem 6 741,46

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 II 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 -  MF173. _
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Jawor 34 907,88

Razem 34 907,88

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 II 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 -  MF173.

DYREKTOR 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Jedlina Zdrój 4 948,15

Razem 4 948,15

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 II 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 -  MF173. z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

edziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Jelenia Góra 39 351,93

Razem 39 351,93

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 II 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 -  MFI73.  ̂up VVO

Celina Manem bziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i BudżJiu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Kamienna Góra 8 605,81

Razem 8 605,81

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 II 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 -  MF173. i  Up \/V0JEVV^^^^I^(su|sKIEG0

Celina Marzena D\iedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżeju



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Kłodzko 22 852,17

Razem 22 852,17

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 II 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 -  MF173.

m , 7
Celina Marzena DgiedziaJc 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budźeiiu

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Kowary 13 620,46

Razem 13 620,46

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 II 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 -  MF173. j  up

Celina Marzena
d y r e k t o r

Finansów i Budztlu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Kudowa Zdrój 14 596,35

Razem 14 596,35

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 II 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 -  MF173. 1 up' WOJ&NOOy DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliruJfyWzćmĄ iedziak 
DYREKTOR WY  ̂ :iAŁU 

Finansów i Bu< etu



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Legnica 19 268,60

Razem 19 268,60

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 II 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 -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Lubań 3 604,00

Razem 3 604,00

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173.

Z v m x l M $ u f f i K'EG0
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYO^IAŁU 
Finansów i Budzfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Lubin 36 814,15

Razem 36 814,15

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 II 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 -  MF173.
Z up. W O JEM X)Y D9 LN0 ŚIJ\SKIEGO

n -Celina Marzena Miedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Nowa Ruda 24 584,99

Razem 24 584,99

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 II 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 -  MF173. Z up, VVO^W^^J^^q6lą3KIEGO

Celina Marzena Dzłedziak
DYREKTOR W Y D ZIW  U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Oleśnica 15 257,22

Razem 15 257,22

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 pr 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.
Celina 

DYREKTOR 
Finansów i



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Oława 19 789,20

Razem 19 789,20

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 II 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 -  MF173. , , s~\

Z up. WOJiW®rató6fo|fl0^(sKI6OO

Celina Maruna Dmdzktk
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów I Budż^u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Piechowice 10 282,70

Razem 10 282,70

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 II 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 -  MF173. UP- ^ JEWOIjY,DOLNO^tASKIEGO

Celina /Wvj lĘ?Cłzitzdz utk.
DYREKTOR WYC&IAŁU

Finansów i B u d & lj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Pieszyce 59 318,34

Razem 59 318,34

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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

przelew u w skazać m.in. num er w ew nętrzny decyzji -  MF173.  ̂UP' WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi rul-fflltifyjĄk rE>zjedz iak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i BuWctu



&9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Piława Górna 18 497,00

Razem 18 497,00

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel Ąizięjziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Polanica Zdrój 43,30

Razem 43,30

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 II 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 -  MF173.
Z up. WOJEWODY, DCINOSLĄS KI EGO

Celina IWmektifyedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



%
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Szczawno Zdrój 6 581,96

Razem 6 581,96

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173. U|; ' /,,y 1' ^NOŚLĄSKI!:GO
✓jL o % f  B

Celina h^fjzętjia Jdzieaziak 
DYREKTÓR WYDZIAŁU 

Finansów i BuażbUj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Szklarska Poręba 626,01

Razem 626,01

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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173. UP- WOJEWODY DOLNpŚLĄSKIEGO

Celind MMietiA^^iediiak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Świdnica 5 251,51

Razem 5 251,51

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 II 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 tytulę
Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.
ldziak 

IAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Świebodzice 32 079,84

Razem 32 079,84

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 polerycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a W tim m  "dziak
DYREKTOR WYE IIAŁU

Finansów i Bua etu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Świeradów Zdrój 48,00

Razem 48,00

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 -  MF173. y WOJEVVy^DOL|^O t̂^KIEGO

Celina M arzena DŹfedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżci



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Wałbrzych 19 615,47

Razem 19 615,47

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 II 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 -  MF173. Z up. WOJEWODY DOLMiŚtjĄSKIEGO

Celina M arzena ljziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i BuaS^iu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Wojcieszów 10 329,15

Razem 10 329,15

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 II 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 -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Wrocław 70 108,64

Razem 70 108,64

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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
Z

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173. up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi 
DYREKTOR 

Finansów i B

'ziedziak 
ŹIAŁU
etu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Zawidów 8 974,75

Razem 8 974,75

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II 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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173. Celina
d y r e i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Zgorzelec 4 509,18

Razem 4 509,18

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 II 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 -  MF173. Z up. WOJEWODY DOLNOŚL

Celina MarzeniDzikd 
d y r e k t o r  w y d z ia ł

Finansów i Budżau*



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

FB-BP.3111.390.2020.GF

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.481.2020.MF.4549 

(nr wewnętrzny MF173) z dnia 15 października 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 UM Złotoryja 13 324,94

Razem 13 324,94

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 II 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 -  MF173. 2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Buafeetu


