
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

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 UM Boguszów-Gorce 9 636,51

Razem 9 636,51

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

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

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

758 75814 2010 UM Bolesławiec 27 838,72

Razem 27 838,72

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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 UM Chojnów 5 227,31

Razem 5 227,31

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Duszniki-Zdrój

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 UM Duszniki-Zdrój 2 363,13

Razem 2 363,13

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-M F082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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 UM Dzierżoniów 10 305,72

Razem 10 305,72

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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 

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 UM Głogów 25 332,33

Razem 25 332,33

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 Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 1 239,52

Razem 1 239,52

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 Miasta 
Jedlina-Zdrój

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 UM Jedlina-Zdrój 2 316,30

Razem 2 316,30

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 Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 18 923,93

Razem 18 923,93

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 Miasta 
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 UM Kamienna Góra 29 906,67

Razem 29 906,67

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 Miasta 
Karpacz

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 DOLNOŚLĄSIO 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 UM Karpacz 5 134,00

Razem 5 134,00

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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 UM Kłodzko 9 133,11

Razem 9 133,11

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 Miasta 
Kowary

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 UM Kowary 20 284,42

Razem 20 284,42

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Kudowa-Zdrój

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 UM Kudowa-Zdrój 1 743,38

Razem 1 743,38

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-M F082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Legnica

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 UM Legnica 104 579,30

Razem 104 579,30

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-M F082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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 UM Lubań 14 204,39

Razem 14 204,39

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Lubin

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 UM Lubin 16 947,83

Razem 16 947,83

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-M F082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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 UM Nowa Ruda 6 179,04

Razem 6 179,04

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.

<kiduiJ



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
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

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 UM Oława 7 540,77

Razem 7 540,77

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 Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 1 131,62

Razem 1 131,62

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 Miasta i Gminy 
Pieszyce

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 UMiG Pieszyce 3 305,64

Razem 3 305,64

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Szczawno-Zdrój

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 UM Szczawno-Zdrój 3 819,67

Razem 3 819,67

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 Miasta 
Szklarska Poręba

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 UM Szklarska Poręba 4 159,01

Razem 4 159,01

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 Miasta 
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 UM Świdnica 44 111,35

Razem 44 111,35

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 Miasta 
Świebodzice

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 UM Świebodzice 20 490,72

Razem 20 490,72

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 UM Wałbrzych 65 386,08

Razem 65 386,08

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 Miasta 
Wrocław

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 UM Wrocław 788 931,73

Razem 788 931,73

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 Miasta 
Zgorzelec

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 UM Zgorzelec 29 846,68

Razem 29 846,68

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 Miasta 
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 UM Złotoryja 13 998,67

Razem 13 998,67

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 Miasta 
Bierutów

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 UM Bierutów 15 009,65

Razem 15 009,65

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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMiG Bogatynia 16 638,14

Razem 16 638,14

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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 UMiG Bolków 2 611,25

Razem 2 611,25

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.

Z ui



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMiG Brzeg Dolny 5 932,12

Razem 5 932,12

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 Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca Kłodzka 5 596,35

Razem 5 596,35

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

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 UMiG Chocianów 15 146,91

Razem 15 146,91

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 UMiG Głuszyca 2 546,98

Razem 2 546,98

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 UMiG Gryfów Śląski 287,46

Razem 287,46

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 UMiG Jaworzyna Śląska 3 276,92

Razem 3 276,92

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMiG Jelcz-Laskowice 2 499,67

Razem 2 499,67

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMiG Kąty Wrocławskie 5 623,85

Razem 5 623,85

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 Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

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 UMiG Lądek-Zdrój 448,40

Razem 448,40

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 Miasta i Gminy 
Leśna

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 UMiG Leśna 4 316,08

Razem 4 316,08

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 Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMiG Lubawka 3 288,95

Razem 3 288,95

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 1 635,36

Razem 1 635,36

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 Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 UMiG Lwówek Śląski 3 387,73

Razem 3 387,73

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 Miasta i Gminy 
Mirsk

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 UMiG Mirsk 7 253,41

Razem 7 253,41

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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 UMiG Niemcza 3 514,43

Razem 3 514,43

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMiG Nowogrodziec 7 234,60

Razem 7 234,60

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMiG Oborniki Śląskie 10 262,40

Razem 10 262,40

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 UMiG Pieńsk 4 674,41

Razem 4 674,41

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 Miasta i Gminy 
Polkowice

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 UMiG Polkowice 10 066,97

Razem 10 066,97

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 UMiG Prochowice 2 198,94

Razem 2 198,94

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 Miasta i Gminy 
Prusice

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 UMiG Prusice 1 133,56

Razem 1 133,56

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 Miasta i Gminy 
Przemków

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 UMiG Przemków 1 094,88

Razem 1 094,88

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 Miasta i Gminy 
Radków

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 UMiG Radków 11 393,41

Razem 11 393,41

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 Miasta i Gminy 
Siechnice

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 UMiG Siechnice 4 260,67

Razem 4 260,67

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 Miasta i Gminy 
Sobótka

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 UMiG Sobótka 4 357,15

Razem 4 357,15

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 -M F082.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 UMiG Strzegom 6 861,09

Razem 6 861,09

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 UMiG Strzelin 23 694,92

Razem 23 694,92

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 UMiG Szczytna 5 022,85

Razem 5 022,85

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 Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMiG Środa Śląska 36 581,51

Razem 36 581,51

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 UMiG Świerzawa 7 359,30

Razem 7 359,30

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 UMiG Trzebnica 15 857,38

Razem 15 857,38

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 UMiG Twardogóra 3 685,05

Razem 3 685,05

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 Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 UMiG Wąsosz 7 215,77

Razem 7 215,77

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 UMiG Węgliniec 4 188,39

Razem 4 188,39

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 UMiG Wiązów 6 788,27

Razem 6 788,27

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 Miasta i Gminy 
Wleń

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 UMiG Wleń 9 034,38

Razem 9 034,38

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 Miasta i Gminy 
Wołów

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 UMiG Wołów 6 462,31

Razem 6 462,31

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.



FB-BP.3111.170.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 UMiG Ząbkowice Śląskie 24 855,30

Razem 24 855,30

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 Miasta i Gminy 
Ziębice

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 UMiG Ziębice 9 382,62

Razem 9 382,62

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 Miasta i Gminy 
Zloty Stok

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 UMiG Złoty Stok 3 182,56

Razem 3 182,56

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 Miasta i Gminy 
Żarów

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 UMiG Żarów 9 885,75

Razem 9 885,75

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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 UMiG Żmigród 2 093,76

Razem 2 093,76

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.


