
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Bolesławiec 13 489,32

Razem 13 489,32

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Dzierżoniów 28 067,72

Razem 28 067,72

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Głogów 2 385,04

Razem 2 385,04

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020AD

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Jawor 27 000,00

Razem 27 000,00

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.135.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Jelenia Góra 28 873,60

Razem 28 873,60

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.135.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Kamienna Góra 28 000,00

Razem 28 000,00

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020 A D

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Kłodzko 22 193,13

Razem 22 193,13

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Legnica 5,92

Razem 5,92

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.135.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Lubań

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lubań 456,90

Razem 456,90

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lubin 23 092,78

Razem 23 092,78

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lwówek Slaski 0,35

Razem 0,35

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Oleśnica 54 357,98

Razem 54 357,98

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Oława 40 500,00

Razem 40 500,00

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.13 5.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Polkowice 37 000,00

Razem 37 000,00

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Środa Śląska 31 756,99

Razem 31 756,99

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Świdnica 17 723,31

Razem 17 723,31

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 1 1 .-  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Wałbrzych 9 900,95

Razem 9 900,95

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 1 1 .-  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. — Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Wrocław 4 385,26

Razem 4 385,26

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020A D

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Ząbkowice Śląskie 6 917,93

Razem 6 917,93

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Złotoryja 20 660,39

Razem 20 660,39

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020.AD

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 MNPP Legnica 47 037,37

Razem 47 037,37

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 1 1 .-  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.135.2020 A D

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 MNPP Wałbrzych 46 500,00

Razem 46 500,00

Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. — Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Zadanie 11.4. -  Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 

Podzadanie 11.4.2. -  Pozamilitarne przygotowania obronne

Działanie 11.4.2.7. -  Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.


