
FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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 Krośnice 7 248,00

Razem 7 248,00

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.
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Krotoszyce 3 694,00

Razem 3 694,00

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. ^
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kunice

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 Kunice 10 455,00

Razem 10 455,00

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.
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie Pole 5 115,00

Razem 5 115,00

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.
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Lubań

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 Lubań 173,00

Razem 173,00

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 Szpila
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FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 Łagiewniki 1 312,00

Razem 1 312,00

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.
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

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 Malczyce 3 945,00

Razem 3 945,00

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 ^^D O L^Ą S K IE G O
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

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 Marciszów 3 217,00

Razem 3 217,00

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. W0JEWpdfD0L ^^?K IE G 0
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

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 Miękinia 35 911,00

Razem 35 911,00

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 Y m N O ^klE G O
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FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 Miłkowice 6 342,00

Razem 6 342,00

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.

Edyta Szp ila
DYREKTOR V v nZiAŁU

Finansów i b u r s k i



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 Mściwojów 1 328,00

Razem 1 328,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 Mysłakowice 26 110,00

Razem 26 110,00

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 7 600,00 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

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 Niechlów 10 463,00

Razem 10 463,00

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.
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Urząd Gminy 
Oleśnica

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 Oleśnica 10 365,00

Razem 10 365,00

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.
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Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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 Pielgrzymka 662,00

Razem 662,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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 Platerówka 882,00

Razem 882,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 15 062,00

Razem 15 062,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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 Przeworno 10 709,00

Razem 10 709,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

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 Radwanice 3 805,00

Razem 3 805,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Rudna

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 Rudna 22 050,00

Razem 22 050,00

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 5 000,00 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Ruja

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 Ruja 4 536,00

Razem 4 536,00

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.
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Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 Siekierczyn 6 750,00

Razem 6 750,00

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.
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Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Stara Kamienica 5 553,00

Razem 5 553,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Stare Bogaczowice 1 834,00

Razem 1 834,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 Stoszowice 9 651,00

Razem 9 651,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Świdnica 11 941,00

Razem 11 941,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Udanin

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 Udanin 7 061,00

Razem 7 061,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Walim

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 Walim 4 982,00

Razem 4 982,00

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.
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Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

'9 ^
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 Warta Bolesławiecka 10 663,00

Razem 10 663,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Wądroże 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 Wądroże Wielkie 1 300,00

Razem 1 300,00

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 1 300,00 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. WOJEWP0f D O ^ ^ i ? K i E G

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buużetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 8 263,00

Razem 8 263,00

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 Sapała
DYREKTOR V "/DZIAŁU

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 Wisznia Mała 27 642,00

Razem 27 642,00

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. W0JEW0̂ ^ 0L ^Ś ^? K IE G (

Edyta Sapała
DYREKTOR V UDZIAŁU

Finansów i Buużełu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 Zagrodno 2 529,00

Razem 2 529,00

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 ^ O l^ Ś ^ K IE G '

Edyta 'Szpcda
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FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 830,00

Razem 830,00

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.
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FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 23 332,00

Razem 23 332,00

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.
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