
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 m.n.p.p. Wrocław 531 675

Razem 531 675

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 5 805

Razem 5 805

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLN0§tV|SKIEGO 
/ X ) t /){*/) i I

Celina M arzen ftU tiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budretu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 m.n.p.p. Legnica 10 125

Razem 10 125

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLM06LASKIEGO
% I  X )  9 f i a t ) /  l~> *

Celirm itwĄm łLlJziedziak  
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Bądżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Wrocław 26 055

Razem 26 055

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Środa Śląska 14 355

Razem 14 355

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOtóWODY^DOl^BśLĄSKIEGO

Celina M arzen if'Dz i edz i a k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 SP Złotoryja 3 375

Razem 3 375

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWO.DY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C em M & kiJm iied zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Zgorzelec 13 005

Razem 13 005

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W D Z IA L I)  
Finansów i Eiuążetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Wołów 4 050

Razem 4 050

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinerM&^MlOźiedziak 
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Trzebnica 10 800

Razem 10 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Polkowice 6 600

Razem 6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce l in(ff$łÓĄ.3 iM $}z/edzia k 
DYREKTOR WtDZIAfc.ll 

Finansów i CuHżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Oława 6 930

Razem 6 930

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF0I8.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Oleśnica 8 437,50

Razem 8 437,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

y I r  J
CelintTNmrz^MopAedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Lubań 12 150

Razem 12 150

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Kłodzko 14 175

Razem 14175

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. LASKI EGO

Celina Marzena, D ziedziak  
DYREKTOR w W .IA Ł U  

Finansów i Eluażelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Jawor 31 185

Razem 31185

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.

Z up. WOJEWODY DOU^ŚLĄSKIEGO
*/]/)/[ j j A  i ł

Celitw iw aw M & lD ziedzialc  
DYREKTOR W D Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.89.2020.EC

Wrocław, dnia 15 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 9 marca 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 Zwiększenie

853 85395 2110 SP Bolesławiec 13 860

Razem 13 860

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

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

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 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 - MF018.


