
FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Bolesławiec 19 497,00
Razem 19 497,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY D O ^ŚLĄSKIEGO

CslinirWaĄUmbl^ziedziak 
d y r e k t o r  vW d z ia ł u

Finansów i Gadżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Borów 6 497,00
Razem 6 497,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY UOLNOSL/)sKIEGO

Celina M arzena DMedziak 
DYREKTOR VW DzW .U  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Chojnów 10 900,00
Razem 10 900,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O ^D C A N O ŚL^EG O  

Celina M a n e n a D zM /tfa k
d y r e k t o r  w y d z ia Lu

Finansów i Budżetu \



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Ciepłowody 1 159,00
Razem 1 159,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Czarny Bór 8 615,00
Razem 8 615,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z  up. Wy
ś l ą s k ie g o

CS r W öW T  Dziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i üj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020 A D

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Czernica 17 127,00
Razem 17 127,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z  dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

;WC M °^°ŚLĄSKl£GO

C O T O IF K m p TUYTvCKTOR o w o z ia ł u
rinansów i £ ii •



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Długołęka 10 907,00
Razem 10 907,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WC
-NpŚLASKIEGO

Celina Marztluj Dziedziak
DYREKTOR VWDZIALU

Finansów ¡ Btyo'iístu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020A D

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Dobroszyce 8 670,00
Razem 8 670,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJE }Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena yziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budaeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Domaniów 4 053,00
Razem 4 053,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOśiASK! EGO

Celina M ^ H M s m h d i ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeto



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Dziadowa Kłoda 21 068,00
Razem 21 068,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Dzierżoniów 11 059,00
Razem 11 059,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a f lm W W ^ /ie d z ia k  
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Gaworzyce 2 287,00
Razem 2 287,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNp&ASKIEGO  

C e l i t Ś M ^ L / e d z m k
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020 A D

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Głogów 21 060,00
Razem 21 060,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY D O L iM Q Ś ^ K IE G O

Celina  
DYREKTOR WYDZfAŁU 

Finansów i Budżet^



FB-BP.3111.459.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Grębocice 5 367,00
Razem 5 367,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Gromadka 4 510,00
Razem 4 510,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Janowice Wielkie 10 784,00
Razem 10 784,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

'h ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020A D

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Jemielno 1 969,00
Razem 1 969,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVyäpY'DOL IEG0

Celina Marzena Duedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Jerzmanowa 3 249,00
Razem 3 249,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

I  up. WOJEWODY DjzCitośLASKI

DYREKTOR 
Finansów i

IGO

Dziedzinie
DZIAŁU
dżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Jordanów Śląski 5 129,00
Razem 5 129,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOftośLA.SKIEGO

CeunćCMaiz&nt/Dz iedz i a k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i kudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020.AD

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kamieniec 
Ząbkowicki 19 667,00

Razem 19 667,00
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

ZUP' W° « ^ ' * K C  " 
C elina M arzenF Dziedziak

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i BuWeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kamienna Góra 10 161,00
Razem 10 161,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

CeHnHMfdfW(fo/Dzied.ziak.
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów i SSudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kłodzko 12 498,00
Razem 12 498,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. Wj ŚU\SKI [IGO

Celina K iarzkkd D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kobierzyce 16 598,00
Razem 16 598,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. W O ^ W O D  Y D O jifjO p  LAS KI I G  O

Celina Marzen^tDziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kondratowice 489,00
Razem 489,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY P O D L A S K IE G O

. ?ziedziak
DYREKTOR \A(YDZiAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020 A D

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kostomłoty 8 271,00
Razem 8 271,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Kotla 1 623,00
Razem 1 623,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. w o j ; )OłyNOa

Celina M arzena\f)ziedziak  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Krośnice 4 474,00
Razem 4 474,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW O DY.D^O ŚLASKIEG O  

D ziedziak
d y r e k t o r W d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Krotoszyce 2 474,00
Razem 2 474,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

ZUP' ^ / l Y f 9 ° Ś L -SK'a:

C d y r h k

Finansów itkidżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020 A D

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Legnickie Pole 2 938,00
Razem 2 938,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

zu p . w^ ^ dA ś u s k i c c o

C D
d y r e k t o r  vW ia l u  

nnansów  i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Lewin Kłodzki 882,00
Razem 882,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY O O L N O ^S K IE G O

Celina Marzena *Dnedziak.
DYREKTOR WYDZJAŁU

Finansów i Budże\'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Lubań 9 597,00
Razem 9 597,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D zteaziak
DYREKTOR W Y O zW  U

rina.ioOW i BudŻblLA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020 A D

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Lubin 4 292,00
Razem 4 292,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWC^

Celina M arzena Dzie^ziak
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

JEGO



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Łagiewniki 4 740,00
Razem 4 740,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. \A^ĘVyOQY r/jL f)0Ś LA S K i:G 0

Celina Marzehń Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bjjdżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Malczyce 9 092,00
Razem 9 092,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

1 UP' V{ t e ® / ^ / ^ ° ŚL^ SKi::G0

Celina M arz£i\a D ziedziak
d y r e k t o r W d z ia ł u

Finansów i Eiucfże:.u



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Marcinowice 7 862,00
Razem 7 862,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. 'o I n o ś la s k i:

f Dziedziak
DYREKTOl\wYDZIAŁU

Finansów i\Budże*.u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020A D

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Marciszów 4 855,00
Razem 4 855,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Męcinka 2 326,00
Razem 2 326,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Mietków 3 597,00
Razem 3 597,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOtŚfyśLASKICGO 
\ I  V IH y / 

C elin c ii$ a rllM ( Ó ziedziak  
d y r e k t o r  \W d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020A D

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(iv złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Miłkowice 13 564,00
Razem 13 564,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Mściwojów 145,00
Razem 145,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C e l i n ^ i ^ ^ J ^ i J l z i a k
DYREKTOR WYBŻiAŁU 

Finansów i Buofeetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Niechlów 8 161,00
Razem 8 161,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

7. up. W O JEW O DY DOLNO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Nowa Ruda 22 410,00
Razem 22 410,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z

melina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Oleśnica 5 069,00
Razem 5 069,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z  dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

A laskiego

Celina Marze\ci Dziedziak 
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

mujv'jj i Mciżet



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Oława 5 643,00
Razem 5 643,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Osiecznica 9 774,00
Razem 9 774,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYD2HAŁU

Finansów i BuciżtXu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Paszowice 7 821,00
Razem 7 821,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Pęcław 2 143,00
Razem 2 143,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Pielgrzymka 5 406,00
Razem 5 406,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNP$LĄSKl EGO

C eli
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Finansów i BiKJżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Platerówka 159,00
Razem 159,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie W  budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020.AD

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Podgórzyn 6 368,00
Razem 6 368,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020A D

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Radwanice 2 555,00
Razem 2 555,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Rudna 8 056,00
Razem 8 056,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Ruja 7 922,00
Razem 7 922,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Siekierczyn 6 970,00
Razem 6 970,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Stara Kamienica 7 084,00
Razem 7 084,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Stare Bogaczowice 2 749,00
Razem 2 749,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJDWODY DQ^O^L>\SK!':c':0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Stoszowice 1 600,00
Razem 1 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Zup

Celina M arzena
DYRF-KTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżeii



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Sulików 3 477,00
Razem 3 477,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Świdnica 7 656,00
Razem 7 656,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Udanin 6 901,00
Razem 6 901,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020.AD

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Walim 8 155,00
Razem 8 155,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Warta Bolesławiecka 3 203,00
Razem 3 203,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Wądroże Wielkie 737,00
Razem 737,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Wińsko 2 143,00
Razem 2 143,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Wisznia Mała 1 624,00
Razem 1 624,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Zagrodno 2 842,00
Razem 2 842,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Zgorzelec 11 020,00
Razem 11 020,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Złotoryja 8 642,00
Razem 8 642,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1.- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 

z dnia 12 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UG Żukowice 3 149,00
Razem 3 149,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020.

Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja 16.- Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.
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