
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Świdnica 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

2 up. WOJ^WODYD^JJłOŚL^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Świdnica 4 016

Razem 4 016

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 8 czytników dla 5 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji • należy 

w  tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W0JEW.0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

'Y  .Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Świebodzice 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEWpBY D O L IŃ S K IE G O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W 0 J E V ^ D Y ^ ^ D Ś L A S K IE G 0

E dyta& pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

im ^N O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Zup.

Finansów i Budżetu

Y  Edytakopała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Zup.

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Udanin 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEWCp-Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Ścpała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Walim 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W G J B A ^ Y  CCpjPŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYP.EKTCR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 4016

Razem 4 016

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 8 czytników dla 5 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.



w^W*1
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

ŚLĄSKIEGO

Edyta Srpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.

Finansów i Budżetu

W 0 J E M £ Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

EdytńSFpała. 
tfYFTEKTCR WYCZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(ni' wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Wińsko 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.

DYREKTCR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W O J ^ p r C G L ^ S K I E G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF133.

Z up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO

¿^ E dytćrSrp& a
d y t .Ek t c r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Wojcieszów 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEWG^y- DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ ^ d y ta i!S ^ S ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W O J E ^ Y f  CLNg&^SKIEGO

Edyta Srpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Wrocław 39 156

Razem 39156

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji 

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Lokalizacja Liczba
stanowisk

Liczba
czytników Kwota dotacji

Centrum Obsługi Mieszkańca I 30 45 22 590
Centrum Obsługi Mieszkańca II 12 18 9 036
Centrum Obsługi Mieszkańca III 10 15 7 530

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciec lenie w układzie

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F1^3!P - W0JEW! ;V DOLNOŚLĄSKIEGO

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Zagrodno 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEflCOY^CCIMOślĄskiEqo 

£  ¿ d y ta  Snpala
Fi EaKTCR D z i a ł uhnansow i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Zawidów 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. W O ^ O ^ ^ t N O Ś L Ą S K IE G O

^  - Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Zawonia 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

2 up. WOJE W

"Źdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Zgorzelec 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WQJEVp2Y CCLTjPŚLĄSKIEGO 

ć
t  Edyta Sapała

DYREKTOR w y d z ia ł u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WCp^P^/Cg^LN-OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Złotoryja 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

DVREKTCR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Złotoryja 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

z u P - W O J E ^ m j j o S i j j s M E B o

Edyta Sc.pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. m j ^ D ^ a t R P Ś L Ą S K IE G O

' Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up. WOJE^&SY DGj>?ŚŁĄSKIEGQ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z u p.W 0JEVffi8rB01JpŻU\SKIEG0

fEdyta Sapała
d y f .e k t c r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Żórawina 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ ^ E d ytc^ ^ a ła
DYTEKTCR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Żukowice 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
Z up. W0JEV/CDY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  E d yta jg śyiia . '
fefr.EKTCR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


