
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018. AZ

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W  związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 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 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

33 000

Razem 33 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^  .Edyta^apała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W  związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
Z up. W O J E ^ D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Legnica

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azyłowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010. 7
p  v j  ^ j  z  up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

£̂<EJyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018. AZ

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubań

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 — Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

, Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 23 m aja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W  związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
Z up. W0JEVyDDY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ , Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W  związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział P aragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów

13 200

Razem 13 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
W rocław

W  związku z decyzją M inistra Finansów nr M F/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny M F010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu  
terytorialnego

Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

49 500

Razem 49 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/E d y ta
Dt^EKTO R w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018. AZ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W  związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf Jedłiostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

Z up. WOJEyyODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

¿y
' Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W  związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział P aragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

853 85395 2110 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dyta SĆjfflla 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny M F010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu  
terytorialnego

Kwota zwiększenia

853 85395 2110 m.n.p.p. Legnica 6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców,

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ć ^HEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.

FB-BP.3111.240.2018.AZ

Urząd Miasta 
W rocław

W  związku z decyzją M inistra Finansów nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 

(nr wewnętrzny MF010) z dnia 16 lutego 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu  
terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85395 2110 m.n.p.p. W rocław 452 100

Razem 452 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5 -  Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2 -  Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4 -  Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno- 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
Z up.

Finansów i Budżetu


