
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.562.2018. AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 301 629,00
Razem 301 629,00

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, o kwotę 

279 748,00 zł

Podzadanie 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, o kwotę 21 881,00 zł

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

po stronie dochodów. /
Z up. W OJEW Op^OLNOŚł^SKIEGO 

¿/i
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.562.2018 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UMiG Oborniki Śląskie 15 723,00
Razem 15 723,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW O^DOLNpśt^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.562.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UMiG Wąsosz 54,00
Razem 54,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

K iego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.562.2018.AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UG Jerzmanowa 167,00
Razem 167,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W p ^ fD O ^ iĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.562.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UG Kunice 8,00
Razem 8,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. w o je w o d ^ 5 o l n o ś l a s i<ieg d

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.562.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UG Niechlów 460,00
Razem 460,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po strome dochodów.

Z up. W O JEW O ^D O LN O ^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.562.2018. AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UG Ruja 288,00
Razem 288,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. W0JEWC KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.562.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 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 UG Stoszowice 607,00
Razem 607,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0Dm 5LN0ŚlJ^K IEG 0

Ectyia Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.562.2018.AD

Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 251/2018 

z dnia 19 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Wisznia Mała 2 590,00
Razem 2 590,00

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 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

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

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O ^tfO ^P^tĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


