
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Bolesławiec 9 372,00

Razem 9 372,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOLł ILĄSKIEGO

Celina IfcfflMAfTiJziedziak
DYREKTOR 'WDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Głogów 7 842,00

Razem 7 842,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOL JOŚUSKIEGO

Celina/ WmjQlwßziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 3udżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Jedlina-Zdrój 254,00

Razem 254,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWOI

Celina M,
DYREKTOR

Finansów i

SKIEGO

D ziedziak
DZIAŁU

udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Jelenia Góra 40 740,00

Razem 40 740,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJE' LASKIEGO

Celina ¡vu\Y%,ena
DYREKTOR VWI

Finansów i B

Dz.iedz.iak
DZIAŁU

idżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Kamienna Góra 14 733,00

Razem 14 733,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWOQY Dgtf^ŚLĄSKiEGO 
iw T I

C elirłeU m m dM w ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Karpacz 869,00

Razem 869,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOI^lCtelĄSKIEGO

C e li n a Jm n w fm  U z i cdz i  a k
DYREKTOR M/YDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Kłodzko 1 797,00

Razem 1 797,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOLNgiSlW lEG C

Celina k ^ n W tm p z ie d z  iak
DYREKTOR w f  DZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Legnica 33 207,00

Razem 33 207,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. w o je w o d y  dow^ ś lą s k ie g o

Celina ^ałą& rm uziedziak
DYREKTOR/WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Pieszyce 382,00

Razem 382,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DObNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Piława Górna 544,00

Razem 544,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY t^LNjtóLĄSKIEGO

C e lim ^ u rze m iU z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finan sów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Szklarska Poręba 1 764,00

Razem 1 764,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODYp 9^pŚ U \S K IE G O

Celi tyfufbz.iedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Wałbrzych 3 855,00

Razem 3 855,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i iU / n ^ f n u u z ie d z ia k
DYRCKT07; WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.M F.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Wojcieszów 611,00

Razem 611,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY C¡0 [ŚLĄSKIEGO

C e liw w m rzftza  D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Wrocław 251 050,00

Razem 251 050,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY $OLNjbśLĄSK!EGO

ziedziak  
WYDZIAŁU 

Finansóta i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Zawidów 1 212,00

Razem 1 212,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY,DOLN



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Złotoryja 8 431,00

Razem 8 431,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DG ĄSKiEGC

na D ziedziak  
DYREKTOFf WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Bierutów 6 285,00

Razem 6 285,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Bogatynia 18 432,00

Razem 18 432,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY D0LMU ŚLĄSKI EGO

C elina m cIrz^ n fD zie d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów ¡/Budżetu
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Bolków 1 124,00

Razem 1 124,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z

edziak  
WYDZIAŁU 
i .....



FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Gryfów Śląski 2 513,00

Razem 2 513,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Lądek-Zdrój 2 587,00

Razem 2 587,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Leśna 3 724,00

Razem 3 724,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY D O fftśLĄSKiEG O

C e l D z i e d z i a k
DYREKTOii WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.M F.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Lubawka 3 621,00

Razem 3 621,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODYd ( (JOŚLĄSKIEGO

DYRcKT j R WYDZIAŁU 
Finan! ów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Lubomierz 584,00

Razem 584,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Lwówek Śląski 205,00

Razem 205,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Oborniki Śląskie 5 974,00

Razem 5 974,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(m> złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Pieńsk 805,00

Razem 805,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Polkowice 2 729,00

Razem 2 729,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.M F.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Prochowice 601,00

Razem 601,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Prusice 5 298,00

Razem 5 298,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Przemków 1 627,00

Razem 1 627,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Stronie Śląskie 571,00

Razem 571,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Strzegom 1 980,00

Razem 1 980,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________ ___________________________________________________________________ ________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Strzelin 19 446,00

Razem 19 446,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Syców 2 476,00

Razem 2 476,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Szczytna 4 028,27

Razem 4 028,27

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.M F.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Środa Śląska 4 181,00

Razem 4 181,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010
t / t 

UMiG Świerzawa 4 534,00

Razem 4 534,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Trzebnica 24 002,00

Razem 24 002,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Twardogóra 4 290,00

Razem 4 290,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Węgliniec 1 740,00

Razem 1 740,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Wiązów 918,00

Razem 918,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

_________     fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Wleń 946,00

Razem 946,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Złoty Stok 188,00

Razem 188,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY D



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Żarów 4 112,00

Razem 4 112,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.



FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UMiG Żmigród 4 519,00

Razem 4 519,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. 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 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.


