
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Boguszów-Gorce 6 815
Razem 6 815

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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.

Zup.

Finansów i Budżetu

WOJEWODYP0LNO$LĄSKIEGO

Edyta. S a p a ła ^  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Bolesławiec 19 100
Razem 19 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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. WOJEWOp

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Duszniki Zdrój 11 485
Razem 11 485

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców 8OC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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. W0JEW0D)^D0IJJ0ŚtĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Dzierżoniów 19 254
Razem 19 254

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 O D^O LpŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Karpacz

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Karpacz 1 541
Razem 1 541

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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. WOJEW^DT DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Kłodzko

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Kłodzko 25 471
Razem 25 471

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 0 ^ M iN J }Ś t^ SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Kudowa Zdrój 920
Razem 920

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 OJEWODY£>0LN^JSK(EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Legnica

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Legnica 289
Razem 289

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Lubań

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Lubań 12 352
Razem 12 352

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Szczawno Zdrój 3 559
Razem 3 559

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 DOLNpŚLĄSKIEG

Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Szklarska Poręba 1 896
Razem 1 896

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 O DO  O^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Świdnica

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Świdnica 1 259
Razem 1 259

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 strome dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Świebodzice 8 181
Razem 8 181

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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. WOJEW^D^OL^ieŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Wałbrzych 34 257
Razem 34 257

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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. WOJEWODĄDO^GŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 łipca2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Wrocław

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Wrocław 822 377
Razem 822 377

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Zawidów

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Zawidów 1 092
Razem 1 092

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Złotoryja

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 zmniejszenia

750 75011 2010 UM Złotoryja 25 293
Razem 25 293

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODYpeiLNpŚiĄSKIEGO

Eayła Sapała


