
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Bardo 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr- 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Bielawa 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie m i l  .4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WQd*WODY DGtffaśLĄSKIEGO

C elin a  M a rze n a  D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sieipnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Bierutów 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel inti^mm^/tS^/ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Bogatynia 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up

/

'JUSU
Finansów i s W e tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Boguszów Gorce 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY^ DOLNO^fcASKIEGO

Cel i n c ! m M i k i J z i a k  
DYREKTOR WYffiŹlAŁU 

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Bolesławiec 600
Razem 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY notf^ŚLĄSKIEG O

Ce 11 n inWa rz lm f Dziedziak
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Btodżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Bolesławiec 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WQJEVyODY Dęk^OŚLĄSKIEGO

c m S M h l i 1ziedziak
DYREKTOrt WYDZIAŁU

Finansów\ Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Bolków 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Zup.

LASKIEGO

Finansów i EjWfźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Borów 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

1 up ? ^ śl/’isk:,ego
C  D zied z ia k

d y r e k t o r  '/W d ZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Brzeg Dolny 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 300

Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem ■ Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin ó M ^ ^ ijL i/d z ia k  
d y r e k t o r  w y fe iA i iu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Chocianów 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYR
Finansów i



m m *

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Chojnów 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sieipnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Chojnów 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e liW ^ l^ jf ir iL  D/tedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Ciepłowody 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Cieszków 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJGWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e I im rm w ĄW ft, 1/;. iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sieipnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmnięjszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Czarny Bór 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

2 LASKIEGO

C elin a  M a  
DYREKTOR 

Finansów/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Czernica 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Długołęka 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJB£JODY DOLM^oiWoKIEGO

C elin a M a rza icrB tłed zia k  
DYREKTOR WYBZ.IAŁU 

Finansów i Budaptu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Dobromierz 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Dobroszyce 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z

C elin a  M arzen a  
DYREKTOR 

Finansów i

dziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Domaniów 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Duszniki-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Duszniki Zdrój 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie m i l  .4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJ

DYREKTOR 
Finansów i E



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Dziadowa Kłoda 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Dzierżoniów 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Dzierżoniów 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelliWM^/Ukl^tiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Gaworzyce 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Głogów 600
Razem 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Głogów 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Głuszyca 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Góra 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Grębocice 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Gromadka 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Gryfów Śląski 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sieipnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Janowice Wielkie 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

C eli 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Jawor 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Jaworzyna 
Śląska 300

Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraj u do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Jedlina-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Jedlina Zdrój 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Jelcz- 
Laskowice 400

Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sil Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Jelenia Góra 1 000
Razem 1 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Jemielno 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MIC

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Jerzmanowa 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11- Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Jeżów Sudecki 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Jordanów Śląski 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MIC

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kamieniec 
Ząbkowicki 200

Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kamienna Góra 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Kamienna Góra 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sieipnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Karpacz 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Kąty 
Wrocławskie 300

Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Kłodzko 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kłodzko 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kobierzyce 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kondratowice 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kostomłoty 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kotla 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Kowary 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



i B p F

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Krośnice 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Krotoszyce 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraj u do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Kudowa-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Kudowa Zdrój 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Kunice 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UMiG Lądek Zdrój 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2020 z dnia 

06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UM Legnica 1 000
Razem 1 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 03 sieipnia 2020 r.

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją 

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 14.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.


