
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Bielawa

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 UM Bielawa 26 695
Razem 26 695

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

X  V -
tysdyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Chojnów

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 UM Chojnów 12 434
Razem 12 434

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. WOJEWCD>0OLIsl9ŚL^SKIEGO

Edyia Sapera
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Głogów

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 UM Głogów 29 674
Razem 29 674

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca2017 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 0J E W ^ B t 3L l ^ g 4 SK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 12 732
Razem 12 732

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.

1 Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Jedlina 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 zwiększenia

750 75011 2010 UM Jedlina Zdrój 1 790
Razem 1 790

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca2017 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

j&dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 88 158
Razem 88 158

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 pef DO W łiS^SK IEG O

Edyta Sapcła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
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 UM Kamienna Góra 29 959
Razem 29 959

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. wojEyyetfY

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Kowary

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)

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Kowary 46 302
Razem 46 302

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 p BY iD gU K ^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
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 UM Lubin 1 904
Razem 1 904

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

IŹdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 UM Nowa Ruda 5 381
Razem 5 381

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

Ź c y ta  
DYREKTOR w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 Lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
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 UM Oleśnica 33 712
Razem 33 712

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

¿Edyta Sa fic fa '
DYk EKTOR WYCZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Oława

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 UM Oława 13 672
Razem 13 672

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca2017 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 4 187
Razem 4 187

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^DOLNOŚLĄSKIEGO

Eźyta Stfpc*a
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 
Pieszyce

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 UM Pieszyce 22 098
Razem 22 098

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 O D ) iO O !^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

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 UM Piława Górna 1 282
Razem 1282

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 0JE\^0OY O f J ^ L ^ S K IE G O

Edyta Sapcła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Polanica 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 zwiększenia

750 75011 2010 UM Polanica Zdrój 1 045
Razem 1 045

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 DC

Edyta Savcda
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
Świeradów 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 zwiększenia

750 75011 2010 UM Świeradów Zdrój 4 660
Razem 4 660

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 W O ^ D O Lp ŚL^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.260.2017.KR

Urząd Miasta 
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 UM Zgorzelec 16 130
Razem 16 130

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RL 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.

Finansów i Budżetu

LASKIEGO


