
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie Pole 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 
Leśna

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 Leśna 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 sieipnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Lewin Kłodzki 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 
Lubań

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 Lubań 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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Lubań

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 Lubań 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 
Lubawka

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 Lubawka 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 
Lubin

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 Lubin 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.

r.GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Lubin

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 Lubin 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 i Gminy 
Lubomierz

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 Lubomierz 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 
Lwówek Śląski

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 Lwówek 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 ni' 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 
Łagiewniki

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 Łagiewniki 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 
Malczyce

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 Malczyce 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 Gminy 
Marcinowice

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 Marcinowice 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 
Marciszów

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 Marciszów 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 funkej i 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 
Męcinka

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 Męcinka 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 
Mieroszów

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 Mieroszów 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 
Mietków

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 Mietków 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 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 Międzybórz 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 funkej i 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 
Międzylesie

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 Międzylesie 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 
Miękinia

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 Miękinia 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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.255.2020.MK

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 Milicz 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 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 Gminy 
Miłkowice

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 Miłkowice 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 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Mirsk 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 
Mściwojów

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 Mściwojów 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 
Mysłakowice

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 Mysłakowice 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 
Niechlów

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 Niechlów 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 
Niemcza

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 Niemcza 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 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 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 
Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 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 sieipnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 Nowogrodziec 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 
Oborniki Śląskie

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 Oborniki 
Śląskie 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 
Oleśnica

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 Oleśnica 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 ni' 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 
Oleśnica

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 Oleśnica 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 
Olszyna

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 Olszyna 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 
Oława

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 Oława 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 
Oława

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 Oława 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 
Osiecznica

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 Osiecznica 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 Gminy 
Paszowice

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 Paszowice 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 
Pęcław

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 Pęcław 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 m- 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 
Piechowice

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 Piechowice 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 Gininy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, Ze 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 Pielgrzymka 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 
Pieńsk

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 Pieńsk 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 Miasta i Gminy 
Pieszyce

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 Pieszyce 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 
Piława Górna

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 Piława Górna 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 ni' 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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.255.2020.MK

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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 Platerówka 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 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 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 
Polanica-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 Polanica 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 
Polkowice

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 Polkowice 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 
Prochowice

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 Prochowice 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 
Prusice

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 Prusice 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 
Przemków

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 Przemków 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 
Przeworno

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 Przeworno 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 
Radków

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 Radków 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 
Radwanice

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 Radwanice 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Rudna

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 Rudna 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 
Ruja

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 Ruja 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 
Siechnice

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 Siechnice 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 
Siekierczyn

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 Siekierczyn 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 
Sobótka

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 Sobótka 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 
Stara Kamienica

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 Stara Kamienica 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 
Stare Bogaczowice

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 Stare 
Bogaczowice 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 
Stoszowice

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 Stoszowice 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 ni' 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 
Stronie Śląskie

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 Stronie Śląskie 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 
Strzegom

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 Strzegom 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 
Strzelin

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 Strzelin 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Sulików

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 Sulików 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 
Syców

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 Syców 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 
Szczawno-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 Szczawno 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 sieipnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Szczytna 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 
Szklarska Poręba

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 Szklarska Poręba 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 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, Ze 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 Ścinawa 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 w  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 
Środa 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 Środa 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 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.


