
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Bolków 600

Razem 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019WZW z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie nr 11.4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________________________( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Jawor 700

Razem 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019.WZW z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie nr 11.4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Męcinka 350

Razem 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019.WZW z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie nr 11.4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po strome dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Mściwojów 350

Razem 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019.WZW z dnia 8 sierpnia2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie nr 11.4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:

_______ ____________________ __________________ __________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Paszowice 350

Razem 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019.WZW z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie m i l  .4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.326.2019.EC

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 174/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________  __________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Wądroże Wielkie 350

Razem 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.341.2019.WZW z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

państwa,

Podzadanie nr 11.4.2 - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY p&NOŚLĄSKIEGO
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