
FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Bolesławiec 578,73

Razem 578,73

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Borów 4 387,65

Razem 4 387,65

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Chojnów 1 878,77

Razem 1 878,77

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Ciepłowody 4 522,52

Razem 4 522,52

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Cieszków 3 223,21

Razem 3 223,21

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Czarny Bór 1 197,13

Razem 1 197,13

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Czernica 2 809,34

Razem 2 809,34

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Długołęka 11 707,25

Razem 11 707,25

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Dobroszyce 531,73

Razem 531,73

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_____________________________________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Domaniów 3 370,80

Razem 3 370,80

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Gaworzyce 1 810,98

Razem 1 810,98

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Głogów 3 215,90

Razem 3 215,90

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ■___________________________________(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Grębocice 11 663,15

Razem 11 663,15

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów I



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Gromadka 8 335,54

Razem 8 335,54

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Zup.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów I



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Janowice Wielkie 2 199,39

Razem 2 199,39

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWęgY

Celina Marzena
DYREKTOR WYI

Finansów I Budźi



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Jerzmanowa 3 087,14

Razem 3 087,14

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W C U EW p^ noiwoŚiĄ^KlEGO

Celina Marzena DziedziaJc
DYREKTOR W YD2&ŁU

Flnaneów I Budźeta



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Jeżów Sudecki 7 567,92

Razem 7 567,92

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. w ojev^ y ^ ^ k ie g o

Celina Marzena DzTeaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżwu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kamienna Góra 647,48

Razem 647,48

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Zup.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów I



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kłodzko 27 679,14

Razem 27 679,14

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z up. wojEvyqby/^ ^ $ ^ k ie g o

Celina Marzena D ąedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kobierzyce 6 424,44

Razem 6 424,44

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z up. wojej™ y^ j^ lAskiegq

Celina Marzena B(ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów/ i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kondratowice 6 431,86

Razem 6 431,86

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEi^^djtóśJySKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźęitu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kotla 1 452,20

Razem 1 452,20

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O JEy^^D O LN C iŚL lsK IEG O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budźatu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Krotoszyce 523,46

Razem 523,46

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O J E ^ W y ^ N ^ Ś LASKIEGO

Celina Marzena ¡Miedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Kunice 3 630,51

Razem 3 630,51

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O J E )^ g ^ ^ ^ Ś ^ S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budźatu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Legnickie Pole 748,17

Razem 748,17

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJ
3KIEGO

Celina Marzena D kedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Bud*fl



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________ ____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Lubań 1 164,49

Razem 1 164,49

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ManenaTm edziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżWtu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Łagiewniki 3 592,59

Razem 3 592,59

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z up. w o JE v y cfey £ ^n o śL /4 sk ieg o

Celina Marzena Dnedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźtóiu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Marciszów 2 610,74

Razem 2 610,74

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W0JEV^3bY D(XNO$6^KIEGO

Celina Manena Lmedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Ftrwnssów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Męcinka 1 279,95

Razem 1 279,95

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W0JE^ J ^ ^ y ^ SK,EG°
Celina Marzena ffoiedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Mietków 247,31

Razem 247,31

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z  up. WOJEVI(^ ^ ^ ^ m /s k ie g o

Celina Marzena Dziedziok
d y r e k t o r  w y d z ia ł  u

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_______________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Miękinia 7 816,39

Razem 7 816,39

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z u p .w o jE Ä y ^ W  Askiego

Celina Marzena m iedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finnnsöw I BudżAtu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Miłkowice 1 993,72

Razem 1 993,72

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z  up. wojEvyabY d o ln o ś lą s k ie g o

Celina Marzena Jm edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeki
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Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_____________________________________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Mściwojów 809,71

Razem 809,71

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O JEW ^g)^^496LA3KIEGO

Celina Marzena Dzbądziak
DYREKTOR WYDZlAt-U

Finansów i Budżety
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Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Mysłakowice 5 316,44

Razem 5 316,44

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

z up. W0JEvyabY d o ln o ś lą s k ie g o

Celina Marzena T m /dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżśtu
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Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Niechlów 839,34

Razem 839,34

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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,

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^ ^ n trim h d iia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźekj
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Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Nowa Ruda 6 025,42

Razem 6 025,42

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWp0Y DOLNOŚtftóKIEGO

Celina Marzena m & aziak
DYREKTOR WYDZłAŁU

Finansów i Budżetu
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W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Oleśnica 6 683,02

Razem 6 683,02

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEW9 ^ Q O j^O |iA ^K IE G O  

Celina Marzena Dzfeaziak
d y r e k t o r  w y d z iW u

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Oława 3 838,92

Razem 3 838,92

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O J ^ ^ ^ L ^ Ś ^ Ą S K IE G O

Celina Marzena rJziedziak
DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________    (\v złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Osiecznica 2 339,02

Razem 2 339,02

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Zup WOJE' SKIEGO

Celina Marzena iĄ iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i I
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Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Paszowice 201,96

Razem 201,96

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O J E V > ^ j^ ^ ^ L ^ S K IE G O

Celina Marzena Cmedziak
DYREKTOR WYDŻtAŁU

Finansów I Budżetu
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Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Pęcław 1 078,39

Razem 1 078,39

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEVyQDY DOLNO$C^K!E60 

C e lin a  M a r z e n a T W e t i z i a k
d y r e k t o r  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Podgórzyn 1 716,00

Razem 1 716,00

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
__________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Przeworno 1 969,85

Razem 1 969,85

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Radwanice 1 812,60

Razem 1 812,60

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Zup.

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Ruja 1 300,63

Razem 1 300,63

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzencntyziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budztetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Siekierczyn 537,03

Razem 537,03

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Stara Kamienica 1 537,10

Razem 1 537,10

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. W O JEV\p^ tóW O ^l/^K IE G O

Celina Marzena DzĄedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(\v złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Stare Bogaczowice 882,20

Razem 882,20

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODYimN/fóy\SKIEGO

Celina Marzena ¡M.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Sulików 588,50

Razem 588,50

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWpffr TO W O & Ą ^ IE G O

Celina Marzena Dzteaziuk
DYREKTOR WYDZIM-U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Świdnica 4 140,15

Razem 4 140,15

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M artena m kA ziu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Wądroże Wielkie 10 007,64

Razem 10 007,64

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena uMćaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Wińsko 2 226,32

Razem 2 226,32

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEVV ^ j ^ ^ ^ K I E G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Wisznia Mała 3,07

Razem 3,07

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z iłp. WOJEWOp^DOLNOŚLĄS^IEGO

Celina Marzena Dzim ziuk
DYREKTOR W YD ŻI/^U

Finansów i Budżetu'.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Zagrodno 929,47

Razem 929,47

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. T O J0 ® ' S X 9 ‘SK'EGO 
Celina M a ra n a W iA u o k  

DYREKTOR WYD&At-U 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
^ _____________    (w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Złotoryja 3 427,85

Razem 3 427,85

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEVydDYpOLNOĆL^SKIEGO

Celina Marzena Dnedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.59.2022.MF.795 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany
___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UG Żukowice 767,26

Razem 767,26

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

sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.

Z up. WOJEWO A a ^ I ^ K f E G O

Celina Marzena Dzieaziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu ]


