
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Borów

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 UG Borów 2 543,00

Razem 2 543,00

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. WOJE1



w s s e w

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 UG Ciepłowody 169,00

Razem 169,00

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 Gminy 
Cieszków

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 UG Cieszków 1 234,00

Razem 1 234,00

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 F 061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 UG Dobromierz 74,00

Razem 74,00

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.3111.115.2020AD

Urząd Gminy 
Domaniów

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 UG Domaniów 15 297,00

Razem 15 297,00

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.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Grębocice

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 UG Grębocice 2 401,00

Razem 2 401,00

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 Gminy 
Jemielno

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 UG Jemielno 134,00

Razem 134,00

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 Gminy 
Jerzmanowa

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 UG Jerzmanowa 4 476,00

Razem 4 476,00

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 -  MF061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 UG Jeżów Sudecki 1 772,00

Razem 1 772,00

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.3111.115.2020.AD

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

(nr wewnętrzny MF06I) 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 UG Kamienna Góra 2 395,00

Razem 2 395,00

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 F 061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Kondratowice

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 UG Kondratowice 787,00

Razem 787,00

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 Gminy 
Kostomłoty

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 UG Kostomłoty 6 338,00

Razem 6 338,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Kotla

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 UG Kotla 420,00

Razem 420,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Gminy 
Krośnice

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 UG Krośnice 66,00

Razem 66,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maj a 2020 r.

FB~BP.3111.115.2020.AD

Urząd Gminy 
Kunice

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 UG Kunice 906,00

Razem 906,00

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 Gminy 
Lubań

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 UG Lubań 392,00

Razem 392,00

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 Gminy 
Łagiewniki

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 UG Łagiewniki 1 638,00

Razem 1 638,00

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 Gminy 
Marcinowice

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 UG Marcinowice 1 646,00

Razem 1 646,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Męcinka

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 UG Męcinka 381,00

Razem 381,00

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 Gminy 
Mietków

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Mietków 742,00

Razem 742,00

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.3111.115.2020A D

Urząd Gminy 
Miękinia

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 UG Miękinia 4 865,00

Razem 4 865,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 UG Miłkowice 674,00

Razem 674,00

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 Gminy 
Mściwojów

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 UG Mściwojów 145,00

Razem 145,00

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.



Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 UG Mysłakowice 1 698,00

Razem 1 698,00

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020A D

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 UG Nowa Ruda 1 006,00

Razem 1 006,00

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 Gminy 
Oleśnica

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 UG Oleśnica 890,00

Razem 890,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Pęcław

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 UG Pęcław 234,00

Razem 234,00

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 Gminy 
Pielgrzymka

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 UG Pielgrzymka 340,00

Razem 340,00

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 Gminy 
Podgórzyn

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 UG Podgórzyn 2 213,00

Razem 2 213,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020.AD

Urząd Gminy 
Przeworno

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 UG Przeworno 278,00

Razem 278,00

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 Gminy 
Radwanice

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 UG Radwanice 808,00

Razem 808,00

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 Gminy 
Rudna

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 UG Rudna 1 333,00

Razem 1 333,00

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 Gminy 
Stare Bogaczowice

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 UG Stare Bogaczowice 4 232,00

Razem 4 232,00

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.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 UG Stoszowice 1 672,00

Razem 1 672,00

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 Gminy 
Sulików

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 UG Sulików 1 240,00

Razem 1 240,00

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 Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 UG Warta Bolesławiecka 2 383,00

Razem 2 383,00

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 Gminy 
Wądroże Wielkie

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 UG Wądroże Wielkie 566,00

Razem 566,00

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 F 061.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 maja 2020 r.

FB-BP.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

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 UG Wisznia Mała 2 750,00

Razem 2 750,00

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 Gminy 
Zagrodno

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

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Zagrodno 3 089,00

Razem 3 089,00

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 Gminy 
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 UG Złotoryja 2 435,00

Razem 2 435,00

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.3111.115.2020. AD

Urząd Gminy 
Żukowice

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 UG Żukowice 138,00

Razem 138,00

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.


