
Wrocław, dnia 02 marca 2021 r. 

Powiat Bolesławiecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

N r MF/FS7.4143.3.12.2021 .MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w  sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Bolesławiecki 853 85334 2110 16 915,00

Razem 16 915,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w  cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w  art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w  trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bucttem

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.51.2021.AD



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

FB-BP.3111.51.2021.AD

Powiat Lubiński

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr M F/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w  budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lubiński 853 85334 2110 25 395,00

Razem 25 395,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w  następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

Z up. WOJE ĄSKIEGO

Celina Marzefü 
DYREKTOR WYt

edziak
ZIAŁU



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.51.2021 .AD

Wrocław, dnia 02 marca 2021 r. 

Powiat Średzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w  sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Średzki 853 85334 2110 60 889,00

Razem 60 889,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule przelewu

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Powiat Świdnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w  sprawie 

zmian w  budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

FB-BP.3111.51.202 l.A D

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Świdnicki 853 85334 2110 115 691,00

Razem 115 691,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w  cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w  art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w  części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w  następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Powiat Wołowski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr M F/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

FB-BP.3111.51.2021 A D

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Wołowski 853 85334 2110 83 202,00

Razem 83 202,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w  art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie zadaniowym na 

2021 rok w  części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w  trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule przelewu

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.51.2021. AD

Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją M inistra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Urząd Miasta 
Wrocław 853 85334 2020 1 241 136,00

MNPP
Wrocław 853 85334 2110 303 422,00

Razem 1 544 558,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w art. 17, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w  następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010. i  up. WOJGIMI)Y-DOI.MQ̂ lXsKIEĜ

Celina M arzentrÓk/dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finantułw i Budżetu



Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
W ałbrzych

W związku z decyzją M inistra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr M F/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wałbrzych 853 85334 2110 29 429,00

Razem 29 429,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w  cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w  następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w  sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
A/ji/jJ [  )

Celina (tk
DYREKTOR WYDlHAŁU

Finansów

WOJEWt^i^DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.51.2021.AD



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.51.2021. AD

Wrocław, dnia 02 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją M inistra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304 (nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące 

zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Urząd Gminy 
Wińsko 853 85334 2020 183 915,00

Razem 183 915,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 13 w cz. 83 ), przeznaczone są na realizację 

zadań określonych art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1472).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 

2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w  następującej szczegółowości:

Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.1 - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 

Podzadanie 16.1.3 - Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji 

Działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem 

obywatelstwa polskiego w  trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w  budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY.DOLNO&ASKIEGO

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule przelewu

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.


