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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.159.2020.MF.3404 

( nr wewnętrzny -  MF132) z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miękinia 754 75495 6320 99 528

Razem 99 528

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 37), przeznaczone są 

na realizację projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Miękinia” w ramach Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na podstawie oraz zgodnie z ww. 

Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1,5- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF132.
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FB-BP.3111.299.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.159.2020.MF.3404 

( nr wewnętrzny -  MF132) z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

  ________   (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 754 75495 6320 100 000

Razem 100 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 37), przeznaczone są 

na realizację projektu „Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w Dzierżoniowie” 

w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Środki te powinny być wydatkowane na podstawie oraz 

zgodnie z ww. Programem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF132.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz - Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.159.2020.MF.3404 

( nr wewnętrzny -  MF132) z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

__________________   (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz - 
Laskowice 754 75495 6320 67 000

Razem 67 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 37), przeznaczone są 

na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań

0 dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach” w ramach Programu ograniczania przestępczości

1 aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Środki 

te powinny być wydatkowane na podstawie oraz zgodnie z ww. Programem i przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF132.
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