
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018.AZ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta 
Legnica

71 227,01

Razem 71 227,01

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem 2 obiektów, tj. "Pomnika Wdzięczności Armii 

Czerwonej" oraz "Obeliska Ku czci Podchorążych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 

zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu

SKIEGO

Idyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018. AZ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta 
Lubin

1 820,40

Razem 1 820,40

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych ze zmianą treści pamiątkowej tablicy było "W XXV - LECIE 

LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO BOHATEROM II ARMII" jest "POLEGŁYM ZA 

OJCZYZNĘ", zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C*Edvtu Ś&piila
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem obeliska poświęconego pamięci Armii 

Czerwonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca

2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, 

z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok

2018 po stronie dochodów. z up wojew^ y DOLIŃSKIEGO

~Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018 A Z

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta 
Oleśnica

52 275

Razem 52 275

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem pomnika "Wdzięczności Armii Czerwonej" 

usytuowanego w parku Sienkiewicza w Oleśnicy, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 

poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. z up WOjEWpfiY DOLNOŚLĄSKIEGO

Y  Edyta Sapał 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018. AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

4 460

Razem 4 460

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem "Pomnika poświęconego żołnierzom Armii 

Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego wyzwolicielom Prochowic", zgodnie 

z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEG;

¿^^c^ętTSapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

5 781

Razem 5 781

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem "Pomnika poświęconego żołnierzom Armii 

Czerwonej", zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok

2018 po stronie dochodów. j. Up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ \ Edy4aJ8tlp'ała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018 A Z

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

29 505,09

Razem 29 505,09

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem 2 pomników, tj. "Pomnik poświęcony poległym 

Żołnierzom Armii Czerwonej w Strzegomiu" oraz "Pomnika Braterstwa Broni w Strzegomiu", 

zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie. 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. z up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

2 460

Razem 2 460

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem "Pomnika poświęconego żołnierzom Armii 

Czerwonej", zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.
0ŚLĄSK1EG

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018 A Z

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta 
Wrocław

3 734,94

Razem 3 734,94

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem "Pomnika poświęconego żołnierzom Armii 

Czerwonej, posadowionego przy Cmentarzu Jerzmanowskim we Wrocławiu", zgodnie 

z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok

2018 po strome dochodow. 2 up w 0JEW0D >D 0LN0ŚLAcK!EG0

m yta  Sapała
d y r e kY o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018. AZ

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2010 Urząd Miasta 
Złotoryja

56 284,80

Razem 56 284,80

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem obiektu małej architektury -  

"Pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy Lotników 

Polskich w Złotoryi", zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1 — Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. z up WOJEWOBY DOL>0ŚLASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.49.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.229.2018.MF.4360 

(nr wewnętrzny MF164) z dnia 13 października 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

700 70095 2110 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

1 503,06

Razem 1 503,06

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) przeznaczone są na 

refundację kosztów związanych z usunięciem pomnika - kamienia "W XXV-lecie PRL 

świdnicka Liga Obrony Kraj l i" , zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2017 poz. 1389, 

z późn.zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 4 -  Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4 -  Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1 -  Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3 -  Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. z up W 0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

X  2:/
<-'f Edyta zapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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