
FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Bardo 5 567,00

Razem 5 567,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W O J ^ D J ^ t N Ó Ś L A S K I

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Bierutów 11 943,00

Razem 11 943,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u p ^ J S W ^ e O iN O Ś L Ą S K lE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Bogatynia 24 795,00

Razem 24 795,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. WpJEWOC^BOLHOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017A D.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Bolków 16 045,00

Razem 16 045,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

2 up.^dęW^JUNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Brzeg Dolny 27 018,00

Razem 27 018,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u p . ^ l f w O ^ p i - N O Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Bystrzyca Kłodzka 31 030,00

Razem 31 030,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. y^ łtW O ^& O LN O ŚL/^SK iEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017A D.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Chocianów 6 546,00

Razem 6 546,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u M V p j E ^ p y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Głuszyca 12 042,00

Razem 12 042,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. W O J ^ O D Y ^ N O ^ Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017 AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Góra 25 833,00

Razem 25 833,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u M y O J E ^ Y -D O L N O Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i SuUżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Gryfów Śląski 5 096,00

Razem 5 096,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*  Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 10 998,00

Razem 10 998,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W ^ W e ^ B O L N O Ś L Ą S K lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
J elcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Jelcz-Laskowice 20 558,00

Razem 20 558,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. WOJEWCp-Y DOLNOŚLĄSKIEGO

tciyla Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017 AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Kąty Wrocławskie 46 001,00

Razem 46 001,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2  up. W O jj£ W O ^ P O L N O Ś L Ą S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Lądek-Zdrój 9 196,00

Razem 9 196,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z Lip. WOJj^OOY^BOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Leśna 14 724,00

Razem 14 724,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI56.
Z up. W ^ W O ^ e O L N O Ś L A S K

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MFI56) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Lubawka 15 855,00

Razem 15 855,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

l . Edyna Sapuła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Lubomierz 2 893,00

Razem 2 893,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Z dyla^pala  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Lwówek Śląski 30 690,00

Razem 30 690,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W O JE^PD Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Mieroszów 8 685,00

Razem 8 685,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. o ^ o l n o ś l ą s k ie g o

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Międzybórz 9 836,00

Razem 9 836,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

2 up. W p ^ v Ó 0> B 0 lM 0 ŚLASKIEG 0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Międzylesie 1 809,00

Razem 1 809,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. W O ^ W 5 O Y ^0 tN 6ŚLĄ SK IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017 AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Milicz 52 508,00

Razem 52 508,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
j>0tfidŚLĄ$K!EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Niemcza 21 560,00

Razem 21 560,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W ^ W O O ^ O L N O Ś L A S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Nowogrodziec 23 684,00

Razem 23 684,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. W W ^ W D Y j ^ O Ś L Ą S K I E G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
___________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Oborniki Śląskie 28 941,00

Razem 28 941,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
zup. w Młrtb̂ eCNOśwsKiESO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Olszyna 9 876,00

Razem 9 876,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. W OJEW i^Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiani, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Pieńsk 7 627,00

Razem 7 627,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. V ^ | E W O ^ J 0OLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Polkowice 33 717,00

Razem 33 717,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Prochowice 9 989,00

Razem 9 989,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. W 0JJ^W 0D Y^tN p$LĄ SK IEG 0

Edyta Sapa/u
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Sudżeiu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Prusice 9 710,00

Razem 9 710,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. WCWpńtf D V ^ N & Ś L Ą S K iE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Przemków 9 268,00

Razem 9 268,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po strome 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. WOJEWODY D0_LJsI0$LĄSK!EG0

' Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Radków 15 089,00

Razem 15 089,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W O ^ W O lD Y ^ tN O Ś lĄ SK lE G O

Edyla Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Siechnice 25 103,00

Razem 25 103,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

•  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Sobótka 10 241,00

Razem 10 241,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u p .^W a iE W ^^O LN O ŚL Ą SK IE G O

'  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Stronie Śląskie 15 616,00

Razem 15 616,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E dyta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Strzegom 32 946,00

Razem 32 946,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W O Jp i& O Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Strzelin 48 826,00

Razem 48 826,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. VV0^^Y^^10ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
______________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Syców 20 566,00

Razem 20 566,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W O £ W O D ^ L N O Ś L Ą S K IE G O

'  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
__________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Szczytna 6 568,00

Razem 6 568,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up̂ WOjlEWODŶ p̂ NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Środa Śląska 41 512,00

Razem 41 512,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
2 up.^Wp^WOD^0LNOŚLĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Świerzawa 3 710,00

Razem 3 710,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z u M ^ E W O ^ 0 L N O Ś U \ S K IE G O

" Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Trzebnica 51 654,00

Razem 51 654,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF156.
2 u p .  m^WOD^pLNOŚLASKIEGO

"  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Twardogóra 14 957,00

Razem 14 957,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W ^ E y s tó D ^ ^ N O Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017 AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Wąsosz 11 216,00

Razem 11 216,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W0JEWP0Y D0LN0ŚIĄ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

* n



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Węgliniec 3 642,00

Razem 3 642,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. WOJE^JBdY D O ^D ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017A D.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Wiązów 3 024,00

Razem 3 024,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. m ^ W O D ^ e L M O Ś L Ą S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Wleń 7 212,00

Razem 7 212,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

s  ^‘ - Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Wołów 24 343,00

Razem 24 343,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. m i£ W O D ^ 0 L N O Ś L A S K !E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Ząbkowice Śląskie 35 294,00

Razem 35 294,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

2 up. WOJEWODY D0UW0ŚLĄSKIEG0W0p ^ D Y j 3^ (

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Ziębice 13 532,00

Razem 13 532,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. W ^£W O D Y ^0 tN 0ŚLA SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017.AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_____________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Złoty Stok 6 052,00

Razem 6 052,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. W > 1 & W 0 ^ 0 L N 0 Ś L Ą ?K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017. AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Żarów 5 215,00

Razem 5 215,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.
Z up. m J ^ W O D Y ^ N O Ś L Ą S K IE G O

*Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.525.2017AD.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS3.4143.3.198.2017.MF.3719 (nr wewnętrzny MF156) z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Żmigród 11 502,00

Razem 11 502,00

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

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje 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 2017 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 2017 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.

Z up. W ^ W O D ^ P O L N O ŚL Ą SK iE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


