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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Bielawa 49 452,39

Razem 49 452,39

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
IEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Boguszów Gorce 5 829,87

Razem 5 829,87

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
Zup.

Celina Marzeno 
DYREKTOR W
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Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Bolesławiec 6 115,84

Razem 6 115,84

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.

Z up. WOJEWODY DOLNO.S^ŚMEGO

CeUna.MmLL
DYREKTOR WYDZftAŁU



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Chojnów 5 551,77

Razem 5 551,77

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Duszniki Zdrój 2 300,78

Razem 2 300,78

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Dzierżoniów 36 058,17

Razem 36 058,17

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Głogów 6 134,39

Razem 6 134,39

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
Z tm vum ra*nvnni«tffrfo



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Jawor 30 869,37

Razem 30 869,37

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Jedlina Zdrój 3 852,23

Razem 3 852,23

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Jelenia Góra 61 179,86

Razem 61 179,86

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Kamienna Góra 12 118,85

Razem 12 118,85

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Kłodzko 82 021,96

Razem 82 021,96

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

. 9
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Kowary 16 653,56

Razem 16 653,56

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Kudowa Zdrój 11 464,38

Razem 11 464,38

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Legnica 27 065,29

Razem 27 065,29

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Lubań 7 488,25

Razem 7 488,25

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Lubin 10 298,75

Razem 10 298,75

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Nowa Ruda 48 454,48

Razem 48 454,48

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Oleśnica 26 154,28

Razem 26 154,28

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Oława 34 603,78

Razem 34 603,78

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Piechowice 4 996,96

Razem 4 996,96

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UMiG Pieszyce 102 496,11

Razem 102 496,11

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
ł



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Piława Górna 126 855,48

Razem 126 855,48

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Polanica Zdrój 438,45

Razem 438,45

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Szczawno Zdrój 8 065,77

Razem 8 065,77

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Szklarska Poręba 908,96

Razem 908,96

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Świdnica 5 922,24

Razem 5 922,24

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Świebodzice 39 416,58

Razem 39 416,58

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Świeradów Zdrój 882,29

Razem 882,29

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Wałbrzych 25 069,15

Razem 25 069,15

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.M F.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Wojcieszów 13 094,32

Razem 13 094,32

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Wrocław 106 130,41

Razem 106 130,41

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 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Zawidów 4 637,70

Razem 4 637,70

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 I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.



FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF. 1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Zgorzelec 1 201,34

Razem 1 201,34

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.
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FB-BP.3111.91.2022.GF

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.26.2022.MF.1048 

(nr wewnętrzny MF042) z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2010 UM Złotoryja 8 998,25

Razem 8 998,25

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

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF042.


