
FB-BP.3111.142.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UMiG Siechnice 72 000
Razem 72 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

Celina ■> edziak
DYREKTOR W D ZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020A D

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UMiG Twardogóra 56 000
Razem 56 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celird y&pj^MjClj.iedziak 
DYREm ORWYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UMiG Węgliniec 40 000
Razem 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

'  up. WOJ EWODY, SKIEGO

Celina W W M W fP źw dz ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bupżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Borów 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

L
up. WOJEWODY DOLM®UsKIEGO

Celina
rA/r-w-w— - \--d zia k  

^fOR WYÓZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Chojnów 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

CeliAi bM M M a D edziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i\Budźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020.AD

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Czarny Bór 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJElfi/c
ÍASKIEGC

CelinaWarzena Dz.ied.7iak 
DYREKTOR MApźiAŁU 

Finansów i Bijdżetu "



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020A D

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Dobroszyce 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY O ppO S LĄS K IE G .

C e l ’cdzi ak 
DYREKTOR V\W ,.JAtU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Domaniów 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup

i-inansow i Budżetu

WOJEWODY D

s mCeiinaiC! arze) 
DYREKTOR

ń o A ą s k ie g

w i '

WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Dzierżoniów 19 000
Razem 19 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLN<



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Gaworzyce 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z

Celin 
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Grębocice 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLM |ĄSK!EG0

Ceh:ria [ ’ iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i E/adżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Janowice Wielkie 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Jemielno 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów. n

Z up. WOJEWODYJDOLNpBLASKIEGO

Celina m m Ł i a k  
DYREKTOR WYD2fAŁU 

Finansów i Budijsiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Jerzmanowa 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Kamienna Góra 14 000
Razem 14 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Kondratowice 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020A D

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Kostomłoty 17 000
Razem 17 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Kunice 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Lubań 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.142.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Malczyce 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Marcinowice 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Męcinka 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020.AD

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Mietków 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Miłkowice 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020.AD

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Oleśnica 11 000
Razem 11 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020.AD

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Osiecznica 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020A D

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Pęcław 2 500
Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Pielgrzymka 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Ruja 16 000
Razem 16 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Stare Bogaczowice 6 500
Razem 6 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.142.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Sulików 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Świdnica 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.142.2020.AD

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Udanin 27 000
Razem 27 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.142.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Warta Bolesławiecka 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WO.'

Cd'
DY



FB-BP.3111.142.2020. AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Wądroże Wielkie 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.142.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Złotoryja 17 000
Razem 17 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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 2020

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.142.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2020 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UG Żukowice 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.174.2020.RŁ z dnia 22 maja 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 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.

Z up. w :
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020

po stronie dochodów.


