
FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

6 000

Razem 6 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z ud. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

cE.yta Tscva'a 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Legnica

3 000

Razem 3 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

m yta  r ? ^ la 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubin

3 000

Razem 3 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azyłowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

ŚLĄSKIEGO 

ALU
Finansów i Budżetu

m a zapała 
DYREKTOR WYiTZi,



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Oława

9 000

Razem 9 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

^ ł O Ś L Ą S K I E G O

Sapa'a 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

L up. W 0JEV



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r .

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

3 000

Razem 3 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z u p . WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

6 000

Razem 6 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azyłowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z u p . WOJEWODY D O j^pŚ LĄ S K IE G O

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

19 500

Razem 19 500

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

B fjt i i  l . pc .a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 m.n.p.p. Legnica 19 500

Razem 19 500

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. ^ J E W O ^ B O L W O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.454.2017.KR.
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 06 marca 2017 r. 

w rawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 m.n.p.p. Wrocław 283 500

Razem 283 500

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz rawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. W O JEW O riYpBC N O jj-ĄSKIEG O

EdyfaS: va'a 
DYREKTOR WYCZ1AŁU 

Finansów i Budżetu


