
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.675.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.109.2018.MF.2686.K01 

(nr wewnętrzny MF096) z dnia 15 listopada 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

853 85334 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 112 167

Razem 112 167
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na 

realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 609).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.3. - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, 

Działanie 16.1.3.2. - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

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 -  MF096.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliriL 'j&Łi 
DYREKTC 

Finans

Miedziak
'R WYDZIAŁU

i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.675.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.109.2018.MF.2686.K01 

(nr wewnętrzny MF096) z dnia 15 listopada 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

853 85334 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 2 800

Razem 2 800
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na 

realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 609).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.3. - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, 

Działanie 16.1.3.2. - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

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 -  MF096.

Z up. WOJEV\ O D ^ S K - O

Celinav iarzm n  Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowi Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.675.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.109.2018.MF.2686.KOI 

(nr wewnętrzny MF096) z dnia 15 listopada 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

853 85334 2110 m.n.p.p. Wrocław 11 562

Razem 11 562
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na 

realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 609).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.3. - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, 

Działanie 16.1.3.2. - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

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 -  MF096.
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