
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UM Pieszyce 13 630,00
Razem 13 630,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JE W 0D ^LN 0^/|S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UM Świeradów Zdrój 3 692,00
Razem 3 692,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW O DY^flLNO^ĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 AD

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UM Zgorzelec 43 324,00
Razem 43 324,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.557.2018.AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Bogatynia 594,00
Razem 594,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O ^m ^Ś tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Lądek-Zdrój 5 361,00
Razem 5 361,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O D Vp0C N O ^^1EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018. AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Międzybórz 3 483,00
Razem 3 483,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEV^0<OO^10ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Miedzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Międzylesie 644,00
Razem 644,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^i^LNOŚMSKIEGO

Edyia Sapuiu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.557.2018AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r . zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Olszyna 3 686,00
Razem 3 686,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

L up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Polkowice 43 710,00
Razem 43 710,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW OD^Ei^L^^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



F B -B P .3 111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Radków 2 902,00
Razem 2 902,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JE W 0D y^N |$^§K IE G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Strzegom 4 343,00
Razem 4 343,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWpBY O^WOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Szczytna 3 913,00
Razem 3 913,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z  up. W 0 J E W 0 ^ 6 f ( 5 L ^ W f S K l E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Ścinawa 11 825,00
Razem 11 825,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEWOD^^LNO^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018. AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Wiązów 1 362,00
Razem 1 362,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^0iNOŚl^6KIE6O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Ziębice 14 872,00
Razem 14 872,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^l5^j0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Ciepłowody 2 044,00
Razem 2 044,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOOy^LNCJŚŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018.AD

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Dzierżoniów 3 935,00
Razem 3 935,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O D ^L^tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Głogów 5 125,00
Razem 5 125,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEW OD^0t5lN^^SKIE6O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Kotla 3 440,00
Razem 3 440,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^iOLNpśtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Lewin Kłodzki 1 418,00
Razem 1 418,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ tJ O ^ Ś a S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.557.2018 A D

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Lubin 1 365,00
Razem 1 365,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W ^y^O L^t^S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Marcinowice 6 787,00
Razem 6 787,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RL z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

I up. WOJEWOO^LNg^SKIEGO

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

f inansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Męcinka 4 331,00
Razem 4 331,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^LN^kĄSKIEGę 
C^f

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018.AD

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Mietków 861,00
Razem 861,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018.AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych) ■

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Nowa Ruda 6 307,00
Razem 6 307,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Oława 937,00
Razem 937,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: 

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencj a ludności, rejestracj a 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 zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O p^L ^^Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Osiecznica 5 265,00
Razem 5 265,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O p y m ^^ S K lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018A D

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Paszowice 3 071,00
Razem 3 071,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ e ^ L ^ ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Pęcław 1 936,00
Razem 1 936,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^C(6lŃ^ĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Sulików 3 128,00
Razem 3 128,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018.AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Wądroże Wielkie 1 670,00
Razem 1 670,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018. AD

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Zawonia 611,00
Razem 611,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0m ^ 6 LN0$t^SKIEG0 
ć f

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Złotoryja 1 026,00
Razem 1 026,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEW^py^DOL^^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.557.2018 A D

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Żukowice 2 313,00
Razem 2 313,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: 

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencj a ludności, rej estracj a 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 zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

I up. wOJEWOD^pOtN^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.557.2018 A D

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 249/2018 

z dnia 18 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Wrocław 212 911,00
Razem 212 911,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.193.2018.RŁ z dnia 15 października 2018 r.

Powyższe zwiększenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

up. ^OJEWOO^JO^P^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


