
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Świdnica

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 Świdnica 600
Razem 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Świdnica 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 
Świebodzice

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 Świebodzice 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 
Świeradów-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 Świeradów 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 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 
Świerzawa

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 Świerzawa 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 
Trzebnica

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 Trzebnica 400
Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.
Z up. WOJEWODY DO! NO*L



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra 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 la'aj 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 
Udanin

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 Udanin 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 
Walim

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 Walim 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 
Wałbrzych

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 Wałbrzych 1 000
Razem 1 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 Warta 
Bolesławiecka 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 
Wądroże Wielkie

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 Wądroże Wielkie 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 Wąsosz 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 
Węgliniec

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 Węgliniec 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 
Wiązów

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 Wiązów 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.

Celina

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 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 
Wisznia Mała

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 Wisznia Mała 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLW&*L/\CKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Wleń 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 
Wojcieszów

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 Wojcieszów 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 
Wołów

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 Wołów 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 
Wrocław

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 Wrocław 2 300
Razem 2 300

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.



m i

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Zagrodno

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

752 75212 2010 UG Zagrodno 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 
Zawidów

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 Zawidów 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 Gminy 
Zawonia

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 Zawonia 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 
Ząbkowice Śląske

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 Ząbkowice 
Śląskie 400

Razem 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.

Z lip. W0jr?,V0DY DOLNC^L./\C!'!£GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 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 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 200
Razem 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.

z up. w ojew ody coi.Nc^L/pcroo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 Ziębice 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 
Złotoryja

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 Złotoryja 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 
Złotoryja

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 Złotoryja 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 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 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 
Żarów

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 Żarów 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 
Żmigród

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 Żmigród 300
Razem 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

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

Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane 

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

treningów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

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

pozamilitarny.

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.255.2020.MK

Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 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 
Żukowice

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 Żukowice 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 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.


