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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Pieńsk 12 803,00

Razem 12 803,00

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. WOJEWC^py DOLNOŚLĄSKIEGO

C^rEdyta Sćftała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Prochowice 18 552,00

Razem 18 552,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

?dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Prusice 11 481,00

Razem 11 481,00

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.
Z up. W0JEW0Cl¥-D0LN£ŚlĄSKIEG

vd y 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 
Przemków

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 UMG Przemków 12 309,00

Razem 12 309,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16 .1 .- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

h etyta Ŝ a p fi& i
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 Radków 2 960,00

Razem 2 960,00

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 2 960,00 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 135.

Z up. WOJEWOi^DOLNOŚlĄSKlEG.

Łdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice 11 195,00

Razem 11 195,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^tE A yla  
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Sobótka 14 435,00

Razem 14 435,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE;

t£dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie 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 Stronie Śląskie 9 900,00

Razem 9 900,00

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. WOJEWOpY-DOLNOŚfc^SKIEGO

dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Strzelin 34 097,00

Razem 34 097,00

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 8 000,00 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.
Zup.

^ d y t a  Śdpała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Buaźetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Syców 13 037,00

Razem 13 037,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW O^OLNpślĄSK IEGO

niuyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buozetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.537.2018.AD

Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Szczytna 500,00

Razem 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 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.

Finansów i Buożetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

tdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa 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 Środa Śląska 21 306,00

Razem 21 306,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. — Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

^fedyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Świerzawa 15 309,00

Razem 15 309,00

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. WOJE^iSOY^OLIiOŚLĄSKIEGO

t Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buo^etu



%-tąW

FB-BP.3111.537.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Trzebnica 55 778,00

Razem 55 778,00

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿fcdyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buozetu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra 25 487,00

Razem 25 487,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOtWOŚLĄSKIEGO

¡M ^ta Sapa. i r "  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bucizetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 Wąsosz 23 710,00

Razem 23 710,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

<Edyta Szqxtät 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.537.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Węgliniec 15 088,00

Razem 15 088,00

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. WOJEWOpY^OLN^ŚtASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.537.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Wleń 6 710,00

Razem 6 710,00

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. WOJEWOD^0t5̂ pśtĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Wołów 20 808,00

Razem 20 808,00

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.

I up. WQJEW0Dyl50LNQŚ1^?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buozetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.537.2018. AD

Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice 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 Ząbkowice 
Śląskie

18 515,00

Razem 18 515,00

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 3 000,00 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.

Z up. W0JEW0^ 0LN0$k^klE60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B u fe tu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 6 813,00

Razem 6 813,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań 

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

ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16 .1 .- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

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

tożsamości,

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

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW O ^O ^JO ŚtĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR U D Z IA Ł U

Finansów i Buozetu



FB-BP.3111.537.2018 AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 Żarów 27 111,00

Razem 27 111,00

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 (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu 

cywilnego - kwota 1 850,00 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. W0JEW0D>^WtĄSKIEG0 
C ć ¿7**

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buozetu



FB-BP.3111.537.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 Żmigród 9 054,00

Razem 9 054,00

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 WYDZIAŁU

Finansów i Buozetu


