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Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.140.2018.MF.3368 

(nr wewnętrzny MF142) z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Miasta Bolesławiec 50 000

Razem 50 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 86), przeznaczone 

są na realizację projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na podstawie oraz zgodnie 

z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

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 -  MF142.
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Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.140.2018.MF.3368 

(nr wewnętrzny MF142) z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020
Urząd Miasta Pieszyce

2 000
6320 12 380

Razem 14 380
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 86), przeznaczone 

są na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kościuszki (DW383) 

oraz Ogrodowej (3016D) w Pieszycach, poprzez montaż monitoringu oraz podniesienie 

świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń” w ramach Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na podstawie oraz zgodnie 

z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

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 -  MF142.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.140.2018.MF.3368 

(nr wewnętrzny MF142) z dnia 28 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

754 75495 6320 Urząd Miasta Zawidów
25 000

Razem 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 86), przeznaczone 

są na realizację projektu „Bezpieczne Miasto - Bezpieczne Społeczeństwo. Montaż 

monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów - etap II” w ramach Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na podstawie oraz zgodnie 

z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

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 -  MF142.
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Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.140.2018.MF.3368 

(nr wewnętrzny MF142) z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 6320 Urząd Gminy Sulików 25 000

Razem 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 86), przeznaczone 

są na realizację projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej 

w Sulikowie” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Środki te powinny być 

wydatkowane na podstawie oraz zgodnie z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

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 -  MF142.

Z up.
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Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.140.2018.MF.3368 

(nr wewnętrzny MF142) z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Miasta Dzierżoniów 59 567
Razem 59 567

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 86), przeznaczone 

są na realizację projektów: „Tolerancja i szacunek to właściwy jest kierunek” - 

SP1 w Dzierżoniowie szkołą wolną od agresji i mowy nienawiści” w kwocie 18 877,00 zł 

oraz „Jesteśmy dla siebie bliscy w SP - 3 w Dzierżoniowie” w kwocie 40 690,00 zł, w ramach 

Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na 

podstawie oraz zgodnie z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1-  Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

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 -  MF142.
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