
FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Bolesławiec 5 470,00

Razem 5 470,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O J E W O n y t fo lW ^ -S K IE G l

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bufetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Borów 5 705,00

Razem 5 705,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O JEW O D ^P O ^O ^ifl^K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buużetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Chojnów 5 869,00

Razem 5 869,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

z up. w ojew o^ o^ ścĄskiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buuzetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Ciepłowody 864,00

Razem 864,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O J E W O D ^ C jL i^ ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR y/YDZIAŁU

Finansów i Bufetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111 .537.2018 A D

Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Cieszków 14 623,00

Razem 14 623,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu 

cywilnego - kwota 306,00 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. WOJEWOpY^OLNpŚĈ SKIEGO
C ?  ¿7 —

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buu^etu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Czarny Bór 1 552,00

Razem 1 552,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O JE W O D ^ O LN ^ tĄ ^ K IE G O

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

Finansów i B ufetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Czernica 18 283,00

Razem 18 283,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W 0J E V ^ f D 0L ^ t Ą S K I E 60

Edyta Sep zła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bufetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Długołęka 11 842,00

Razem 11 842,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O J E W O p Y m ^ C ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buuzetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Dobromierz 10 957,00

Razem 10 957,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu 

cywilnego - kwota 600,00 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.
Z up. W0JEW0p¥^D0LNpŚC^8KIEGQ

Edyta Sapała
DYREKTOR U D Z IA Ł U

Finansów i Buozetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Dobroszyce 9 909,00

Razem 9 909,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W OJEW OpY^OL^ pśtĄSKIEG f:'

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buużetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Domaniów 21 022,00

Razem 21 022,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 strome 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

Z up. W 0JEW 0D> l5O L ^ $ fc^ K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR VWYDZIAŁU

Finansów i Bufetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 201 8 r.

FB-BP.3111.537.2018. AD

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Dziadowa Kłoda 1 626,00

Razem 1 626,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O JEW OpY^ DO^ ^ t^ SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR U D Z IA Ł U

Finansów i Bufetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Dzierżoniów 3 407,00

Razem 3 407,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O J E W O D ^ ^ I^ ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR V 'V DZ!AŁU

Finansów i Buu^etu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Gaworzyce 1 649,00

Razem 1 649,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O JEW O gy^ O LN ^ ^ SKIEGC

Edyta Sap d a
DYREKTOR V^DZIAŁU

Finansów i Bufetu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Grębocice 11 002,00

Razem 11 002,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu 

cywilnego - kwota 3 150,00 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.
Z up. W 0JEW0D^LNp^$KIE60

Edyta Sapda
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buu^etu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Gromadka 9 159,40

Razem 9 159,40

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu 

cywilnego - kwota 271,40 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bufetu

W0JEW0D^0LN0$fe^KIEG0



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Janowice Wielkie 13 383,00

Razem 13 383,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. WOJEWODY.POtNO^Ą^IEGO 
C f

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B ufetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Jemielno 683,00

Razem 683,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

2 up. W O J E W p e f^ ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR V '''DZIAŁU

Finansów i Biio^stu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Jerzmanowa 6 693,00

Razem 6 693,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W Q J E W ^ r 5 o i^ C \ S K ! E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR V '^DZIAŁU

Finansów i Bufetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Jeżów Sudecki 12 364,00

Razem 12 364,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W OJEW OpV^OI^ŚC?\'SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i buucetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________________________________________________________________/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Jordanów Śląski 5 011,00

Razem 5 011,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

z  up. w o je w o d ^ o T n ^ ^ k ie g o

Edyta Sap d a
DYREKTOR V UDZIAŁU

Finansów i Bufetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Kamieniec 
Ząbkowicki

14 851,00

Razem 14 851,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W0JEW0D^Bt5LN^^KIEG0

Edyta Sap d a
DYREKTOR W DZIALU

Finansów i Buo^etu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Kamienna Góra 277,00

Razem 277,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W QJEW 0D > ^ L N p ^ ?KIEG0

Edyta Szpzła
DYREKTOR V 'YDZIAŁU

Finansów i Bufetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Kłodzko 12 730,00

Razem 12 730,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

z up. w o je w o ^ o T n ^ ^ k ie g o

Edyta Szp ila
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bufetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Kobierzyce 25 147,00

Razem 25 147,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W 0 JE V W p V ^ N p Ś tĄ S K IE 6 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W D ZIA Ł U

Finansów i Bufetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 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 UG Kondratowice 182,00

Razem 182,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up. W O JE W O p Y ^ O L ^ ^ S K IE G O

Edyta Szpala
DYREKTOR V VDZ!AŁU

Finansów i óuo^ćtu
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Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kostomłoty 3 304,00

Razem 3 304,00

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym 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 -  MF135.

Z up.

Edyta Sap d a
DYREKTOR V v r-.Z!AŁU

Finansów i Bułatu


