
FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Kamienna Góra 87 000
Razem 87 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. WOJi
fSKIEGO
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FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Karpacz 8 500
Razem 8 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Legnica 322 000
Razem 322 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Lubin 20 000
Razem 20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Oleśnica 93 000
Razem 93 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020A.D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Szklarska Poręba 14 000
Razem 14 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Świdnica 149 000
Razem 149 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Wałbrzych 82 000
Razem 82 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Wojcieszów 5 200
Razem 5 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020. AD

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Wrocław 1 822 000
Razem 1 822 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. W O JE V ^D ^ gLN ^ Śy \SK IE G O

Celina Marzena D&iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżstu



FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenie

750 75011 2010 UM Zawidów 13 100
Razem 13 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Bierutów 11 000
Razem 11000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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

DYREKTOR WYi 
Finansów i

laskiego

Miedziak
IAŁU
tu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Bogatynia 44 000
Razem 44 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

2 up. WOJEWODY p0U^0k/\SKIEG0

C e l i i d W m b Z d z i a k
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Bolków 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

■ » Td y r e k t o r  m W u  
Finansów i Budżptu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Kąty Wrocławskie 100 000
Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

C elin a  M arzena Mziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A.D

Urząd Miast i Gminy 
Lądek-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Lądek-Zdrój 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. W0JÊ ^ ^ ^ / ASK!EG°
Celina Marzena fyziedziak

DYREKTOR WYD&AŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Mieroszów 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

1 Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l in ^ M n a m /d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budfceki



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Miast i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Międzybórz 2 500
Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

C elin a  M arzena Blpedziak
d y r e k t o r  w y d ^ a ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020. AD

Urząd Miast i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Mirsk 4 500
Razem 4 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. W O JE ^ D Y M L | ^ ŚL .H s KIEGC

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bu*<iżn}u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020. AD

Urząd Miast i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Niemcza 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. W O J ^ j l^ Y ^ W Ś t A S K IE G O

Celina Marzena pziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Pieńsk 23 000
Razem 23 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. ŚLĄSKIEGO

m
Celina MarzentiDziedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 łipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020. AD

Urząd Miast i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Radków 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

Cni% jUa' ze"l< Óziedziat
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Ftnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Miast i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 13 000
Razem 13 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

Zup. w ^^ O U X D ^ LM O ŚL A SK IE G O

Celina Marzeną Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Miast i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Sobótka 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

¿  lip. W0JEV
¡laskiego

Celina Marzena DzKdziak
DYREKTOR W V D Z lSu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Strzelin 30 000
Razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. W°Je ^ y  D ^ 0 ś 1^S k !Eg o

C elin a  M arzena O ^ iediia k
d y r e k t o r  w y d ż ja ł u

Finansów i Budżei



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Syców 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

m a r s k i e g o

* * " % Ł
DYREKTOR

Finansów i BiĄfetu

1ziedzicik  
DZIAŁU



FB-BP.3111.242.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Miast i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Środa Śląska 41 000
Razem 41 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. WOJEWO0Y DO W Ó kĄSK IEG O

CelinciMM^MffWziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Miast i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Świerzawa 16 000
Razem 16 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. WOjSWODYjDCOl/NC^LĄSKIEGO

Celina MarzeruTDziedziak
DYREKTOR w W ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Miast i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Wiązów 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. '^DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arztn a D ziedziak
d y r e k t o r V / y d z ia l u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Cieszków 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Dobromierz 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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 Poij^oi LASKIEGO

melino WirzifidHJziedziak
DYREKTOR VW DZIAŁ U

Finansów i BiW -tu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Długołęka 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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^WODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*0 YR e k t  r>Z i  a k
d y r e k t o r  w y d z ia ł u  

F inansów i BiW»tn



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Mysłakowice 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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 dolm5ś^/\skiego

Celina M arfimirfhiedziak
DYREKTOR WYRZIAŁU

Finansów i Budftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 3 600
Razem 3 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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 DOUfOŚLĄSKIEGO

Celi Ad WfWrĄ.Miltł/z iedz ia k
DYREKTOR W D Z IAŁU

Finansów i Bhidżetu



FB-BP.3111.242.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Stoszowice 2 100
Razem 2 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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

r V ® p LC elin a  M arze, 
DYREKTOR 

Finansów

[o D ziedziak  
'DZIAŁU 

Eftydżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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. WOJEV\DDY DOLNOŚCy\SKIEGO

C e lin a m tw e n w Ą b .ie d z ia k
DYREKTOR WYSZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020. AD

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Wisznia Mała 11 000
Razem 11 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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 Lip. WOJEWODY DOL

C elu  
DYRi.KTOR W

Firiar

LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.242.2020A D

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 139/2020 

z dnia 29 lipiec 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 Zawonia 3 700
Razem 3 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.185.2020.RŁ z dnia 27 lipca 2020 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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

Celina M arzen  
DYREKTOR

KIEGO 

D ziedziak


