
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Cieszków 306
Razem 306

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYJ' ~!AŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Czernica 458
Razem 458

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W p Y ^ O ^ ^ jS K I E G O

Edyta S:ipc 'a
DYREKTOR WYL' Z!AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Domaniów 2 156
Razem 2 156

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW gPY OOJ f̂tO ŚLĄSKI EGO

Źdytu Sapchi
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Grębocice 1 699
Razem 1 699

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWP0Y WJWiOŚUjSKIEGO

Edyta SapcM
DVREKTOR WYDZIAŁU

Hnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Gromadka 4 978
Razem 4 978

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW ^ tJ^ SJla^ SK IEG O

Edyta Sapcła
DYREKTOR WYIZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Jeżów Sudecki 767
Razem 767

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

A>u
Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kamienna Góra 688
Razem 688

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿¿yt2 Sapera 
DYREKTOR W Y: Z!AŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Krośnice 1 052
Razem 1 052

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

dytc.
DY R E! <TO R WY Z Z ! ALU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Lubin 573
Razem 573

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^OLNCJ&b^SKIEGO

S iy ta  Sapch
DYREiCTCR WYZZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Marciszów 1 668
Razem 1 668

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Mysłakowice 8 569
Razem 8 569

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

z  up. w o je ^ d Y d o ^ S I ^ ^ ie g o

Edyta Sapch
DYREKTOR WY: ZIAŁ u

Finansów i Budiatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Oleśnica 1 251
Razem 1 251

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0 JE W g< D 0 L« J^ S K IE G 0

Edyta Szpc 'a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Osiecznica 11 400
Razem 11 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWCpY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Podgórzyn 3 331
Razem 3 331

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODĄ

Edyta S:ipc'a
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Sulików 5 052
Razem 5 052

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE^GSY [^ ¡^ ^ S K IE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Zagrodno 2 113
Razem 2 113

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodow. z up y/g j^ /CDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 104/2017 

z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Zgorzelec 4 326
Razem 4 326

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną 

w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
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