
FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Jedlina-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 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 Jedlina-Zdrój 508,00
Razem 508,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW0RY DOLNOŚLĄSKIEGO

TEdytaŚfipała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 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 Piława Górna 3 378,00
Razem 3 378,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Eiyl-a Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 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 4 166,00
Razem 4 166,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UM Zgorzelec 10 168,00
Razem 10 168,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODYJDOLNOŚLĄSKIEGO 

M yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Bogatynia 6 465,00
Razem 6 465,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D Y ^ ^ O R ^ ^ A t U  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Lubomierz 3 725,75
Razem 3 725,75

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Mieroszów 718,00
Razem 718,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYJDOLNOŚLĄSKiEGG

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Polkowice 14 211,00
Razem 14 211,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

adyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Radków 5 796,00
Razem 5 796,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W 0JEMU)Y DOLNOŚLĄSKIEGO

‘  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Świerzawa 4 777,95
Razem 4 777,95

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu

Z up. W0JEW0CY DOLNOŚLĄSKIEGO

(Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Twardogóra 122,00
Razem 122,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu

Zup.

DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Węgliniec 596,00
Razem 596,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW0DJ,DOLNOŚLĄSKIEGO

E&yta Sdpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Ziębice 3 163,00
Razem 3 163,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP. 3112,191,2017, A K uzdn iaó  listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W ^ D O L ^ ^ S K IE G O

Ećlyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3 111 .554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UMiG Żarów 749,00
Razem 749,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017.AD

Urząd Gminy 
Chojnów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Chojnów 639,00
Razem 639,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

W O JE W O D ^ O LN O ^ LĄ SK IE G O 1 

Bayta Sapała



FB-BP.3111.554.2017.AD

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Kłodzko 547,00
Razem 547,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYJJOLNO^LĄSKIEGO

Buyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Kotla 663,23
Razem 663,23

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^y.DOLMiŚLĄSKIEGO

adyja Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Marcinowice 6 266,56
Razem 6 266,56

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Męcinka 1 059,23
Razem 1 059,23

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O D ^^ N g& ^SK lEG O

Edyta ‘Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Nowa Ruda 6 147,00
Razem 6 147,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

•ał 
WY 02



FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Sulików 713,00
Razem 713,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D0LN0ŚLA5

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

Finansów i Budż©tu

KIEGO



FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Udanin 2 529,00
Razem 2 529,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ć&dyja Safiftła 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75011 2010 UG Złotoryja 638,00
Razem 638,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpy d o l n o śl ą s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.554.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 264/2017 

z dnia 10 listopada 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 Wrocław 261 562,72
Razem 261 562,72

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3112,191,2017,AKu z dnia 6 listopada 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji wynika z rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów, 

z analizy dokonanej w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych 

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz prognozy tych 

zadań na IV kwartał 2017 r.

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 zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY Dpi^lMOŚLĄSj^SEGO

Edym Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


