
FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMiG Bardo 9 496,00

Razem 9 496,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

FB-BP.3111.537.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 UMiG Bierutów 30 149,00

Razem 30 149,00

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.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

FB-BP.3111.537.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMiG Bogatynia 3 500,00

Razem 3 500,00

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 3 500,00 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. W0 ,

Edyta Sapała
DYREKTOR WY^i

Finansów i Budżet



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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 UMiG Bolków 19 045,00

Razem 19 045,00

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.



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMiG Brzeg Dolny 37 911,00

Razem 37 911,00

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.



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca 
Kłodzka

33 085,00

Razem 33 085,00

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 1 000,00 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.



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 UMiG Chocianów 4 115,00

Razem 4 115,00

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.



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 UMiG Głuszyca 6 091,00

Razem 6 091,00

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 1 500,00 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.



FB-BP.3111.537.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
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

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 UMiG Góra 23 019,00

Razem 23 019,00

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 1 000,00 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.



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów 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/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMiG Gryfów Śląski 35 565,00

Razem 35 565,00

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.



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 UMiG Jaworzyna Śląska 3 196,00

Razem 3 196,00

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.



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMiG Jelcz-Laskowice 28 602,00

Razem 28 602,00

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 -  MFI35.



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMiG Kąty 
Wrocławskie

51 628,00

Razem 51 628,00

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 880,00 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 1 6 .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.



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 UMiG Leśna 6 665,00

Razem 6 665,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

FB-BP.3111.537.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMiG Lubawka 686,00

Razem 686,00

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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 3 502,00

Razem 3 502,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 201 8 r.

FB-BP.3111.537.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek 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/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMiG Lwówek Śląski 37 241,00

Razem 37 241,00

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 2 000,00 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.

FB-BP.3111.537.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 UMiG Mieroszów 13 307,00

Razem 13 307,00

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.

FB-BP.3111.537.2018 AD

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMiG Milicz 4 158,00

Razem 4 158,00

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.3111.537.2018AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 UMiG Mirsk 7 111,00

Razem 7 111,00

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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 UMiG Niemcza 8 713,00

Razem 8 713,00

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. WOJ£WODYP0tNO^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Rnansów i Budżetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMiG Nowogrodziec 29 189,00

Razem 29 189,00

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 4 000,00 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 -  M F B ^  w 0 JE w Q D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMiG Oborniki Śląskie 120 213,00

Razem 120 213,00

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. WOJEWOp)tOOLNpŚtĄ?KIEGO

cdyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buo.zetu


