
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

FB-BP.3111.452.2017.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS7.4143.3.149.2017.MF.3600 (nr wewnętrzny MF148) z dnia 09 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85334 2020 UM Wałbrzych 50 000

Razem 50 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 13), przeznaczone 

są na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, 

w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z późn. zm.), na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem 

lokali mieszkalnych nieokreślonym i określonym imiennie repatriantom i członkom 

ich najbliższej rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.3. - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, 

Działanie 16.1.3.2. - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

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 -  M F lfi^O JEW O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2017 r.

FB-BP.3111.452.2017.KR
Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS7.4143.3.149.2017.MF.3600 (nr wewnętrzny MF148) z dnia 09 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85334 2020 UM Lubin 22 858

Razem 22 858

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 13), przeznaczone 

są na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, 

w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z późn. zm.), na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem 

lokali mieszkalnych nieokreślonym i określonym imiennie repatriantom i członkom 

ich najbliższej rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.3. - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, 

Działanie 16.1.3.2. - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

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 -  MF148.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu


