
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 UM Boguszów Gorce 8 534,00
Razem 8 534,00

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 Miasta 
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 UM Bolesławiec 42 647,00
Razem 42 647,00

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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FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Chojnów 8 822,00
Razem 8 822,00

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 Miasta 
Duszniki Zdrój

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 UM Duszniki Zdrój 19 103,00
Razem 19 103,00

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.- Ewidencj a ludności, rej estracj a stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

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

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

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

ZupWDż » ' “/ R uskiego

■ M « -DYREKTOR WYDZIAŁU 
Hnansów i B u W iu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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:
(Sv złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

750 75011 2010 UM Dzierżoniów 40 198,00
Razem 40 198,00

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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FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 32 708,00
Razem 32 708,00

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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FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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 UM Jedlina Zdrój 8 679,00
Razem 8 679,00

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 Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 16 211,00
Razem 16 211,00

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 Ŵ ^ ^ ^ ^ 3^ I' ASKIEG0 

Celina Marzefui Dzicdziuk
d y r e k t o r  v\(v d z ia ł u
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FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Kamienna Góra 30 717,00
Razem 30 717,00

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 WOJ,

Celina Marzena \  iertriak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Karpacz

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 UM Karpacz 1 980,00
Razem 1 980,00

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 u p w o < t m ^ ^
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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 UM Kłodzko 74 638,00
Razem 74 638,00

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. WOJEWODY CpL^Oś).ASKIEGO

Celina Marzena Bhiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżrfu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Kowary

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 UM Kowary 15 008,00
Razem 15 008,00

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.3111.459.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 UM Kudowa Zdrój 11 477,00
Razem 11 477,00

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.

Zup. w o j e ;

Celina

iS KIEGO

iedziak
DYREKTOR WYÓ2IAŁU

Finansów i Budżątu



FB-BP.3111.459.2020 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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 UM Legnica 32 954,00
Razem 32 954,00

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.

)LNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzeka Dziedziak
DYREKTOR vyYDZIALU

Finansów i Blidżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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 UM Lubań 10 186,00
Razem 10 186,00

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. WOJEWODY D.OktfRSŚLASKIEGO
A n j A T  7

C elm rm W Jm ' óziedziuk 
DYREKTOR W D ZIAŁU  

Finansów i Bitóżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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 UM Lubin 29 984,00
Razem 29 984,00

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 DOii^PŚLASKIEGO 

CenmCmarzMt/Dziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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 UM Nowa Ruda 19 365,00
Razem 19 365,00

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 ^  l̂ ® S / ^ / ,0ŚLA-SKIEG0
Celina Marzana Dziedziak

d y r e k t o r  W y d z ia ł u
Finansów i Huciżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Oleśnica 44 467,00
Razem 44 467,00

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

'dD ziedziak  
d z ia ł u

udżeiu

Cetina
d y r e k t o r

Finansów



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Oława 48 036,00
Razem 48 036,00

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. WOJE
POUfoŚUSKIEGO

Cehna MarzeńaWziedziaJc 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020.AD

Urząd Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 4 883,00
Razem 4 883,00

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 ° i® ® l î LASK,EG0
Cełtrui Manenjkbziettziak 

DYREKTOR VÄJZIALU 
Nnansów i ßudjtetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Pieszyce

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 UM Pieszyce 7 490,00
Razem 7 490,00

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

Cel
DYREKTOR U D Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

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 UM Piława Górna 6 522,00
Razem 6 522,00

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 D O ^ŚLASK IEG O

C e i y M m M ó z i e d z i u k  
DYREKTOR \A(YDZIAŁU 

Finansów i BuJżaiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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 UM Polanica Zdrój 12 518,00
Razem 12 518,00

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. WO.ia^OW^OLM^LASKIEGO

CeiinuMunzeli^ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budletu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno-Zdrój

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 UM Szczawno-Zdrój 4 952,00
Razem 4 952,00

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.

Celina Marzena Uziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budąstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
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 UM Świdnica 67 625,00
Razem 67 625,00

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.

Celina MarZt
d y r e k t o r

Finansów i

ipUioŚLASKIEG

a M ie d z ia k
"  D ZUtU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 UM Świebodzice 41 882,00
Razem 41 882,00

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.
W%EV#)DY

d y r e k t o r
finansów

'ŚL/\$K/£y

Miedziak
d ziału

Matu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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 UM Świeradów Zdrój 2 193,00
Razem 2 193,00

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. WOJ

_  . .  m
Celina Marzen 

DYREKTOR 
Finansów i £;u,

NyŚLĄSKIEGO

D z ie d z ia k
ZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 UM Wałbrzych 112 819,00
Razem 112 819,00

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 u p

S I & 1/  ° ŚLA‘SKIEG0
Celina Marzena Dziedziuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i B a jż tiu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 UM Wojcieszów 3 442,00
Razem 3 442,00

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. W( XJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Tirffi
d y r e k t o r '

Finansów i

W o , /
v r z tT ia  D z ie d z u ik  

DZIAŁU
udźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Wrocław

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 UM Wrocław 645 414,00
Razem 645 414,00

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. VVOJa^DY ffiOI^^LASKIEGO

Celina Marzena\DzieAziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta 
Zawidów

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 UM Zawidów 10 243,00
Razem 10 243,00

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. WO^WODYiD(V nrkLAsKIEGO

Celina M arzen\D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Zgorzelec 10 835,00
Razem 10 835,00

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.  WOJQyvoOYpoi

Ce li rui Marze, 
DYREKTOR ... .  

Finansów i Bu

IOß LASKIEGO

l^ziedziak 
IZIAŁU 
stu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 UM Złotoryja 28 797,00
Razem 28 797,00

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. LASKI EG O

Celina M arzenti\Pziedziak 
DYREKTOR WYSZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMiG Bardo 7 990,00
Razem 7 990,00

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 u p V 1f c ^ OŚLASK'EGO
Celina M arzena Dziedziuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 UMiG Bierutów 7 885,00
Razem 7 885,00

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.- Ewidencj a ludności, rej estracj a stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

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

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

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z up WOJEWODY DOLNdŚl 

? //
OSKIEGO

Celina w n tH r Y m e d z ia k
DYREKTOR v w W u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMiG Bogatynia 34 660,00
Razem 34 660,00

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. wo^ odypo^ laskicgo

Celina MarzetuĄUziedziak
DYREKTOR W W ZIAŁU

Finansów i I



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMiG Brzeg Dolny 36 018,00
Razem 36 018,00

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.- Ewidencj a ludności, rej estracj a stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 

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

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

udostępnianie danych osobowych

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

po stronie dochodów.

Z un. WO^WCODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M ^zen u  Dziedziak 
DYREKTOR VwDZIAŁU 

Finansów i BuYlżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca Kłodzka 17 041,00
Razem 17 041,00

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. WOJ LASKIEGO

C eliM  WUftSMJLhiedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Borlżełu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 UMiG Głuszyca 9 117,00
Razem 9 117,00

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 ^ O T ^ p ^ Ś L A S K IL G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
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 UMiG Góra 32 115,00
Razem 32 115,00

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_ ^ SK1EG0 

Finansów i EHjcteetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 UMiG Jaworzyna Śląska 8 121,00
Razem 8 121,00

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 D p i

r  .. W ]Lehna Marzena i 1ziedziok
DYREKTOR WYC BALU

Finansów i Bud :i#u

SK1EGO



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz Laskowice

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 UMiG Jelcz Laskowice 35 856,00
Razem 35 856,00

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. WOJ

Celirui Marzei.
DYREKTOR V

Finansów i Bui

IOj!> LASKIEGO
/

'.iedziak
I2IAŁU
;pti i



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMiG Kąty Wrocławskie 52 779,00
Razem 52 779,00

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
_ '\ I Vi/ a, u/. ¡L J

'Mi óziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u  

Finansów B id e tu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 UMiG Leśna 9 749,00
Razem 9 749,00

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. WOJEWODY POLMO^LASKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i B u jte tu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 5 556,00
Razem 5 556,00

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

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek 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 UMiG Lwówek Śląski 13 109,00
Razem 13 109,00

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 •WOJ ¡WODM1

Celina Marze¡ 
DYREKTOR

l a s k ie g o

btiedziuk
Finansów i ß u k S ^ W



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 UMiG Mieroszów 4 111,00
Razem 4 111,00

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 '/^ y )W0DY ^KjoŚLĄSKIEGO 

Ci' ^^^rz^m rD ziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł uFirwisiW ! \  •



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 UMiG Międzybórz 104,00
Razem 104,00

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 in a M ^ M ik  :iedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 UMiG Międzylesie 6 418,00
Razem 6 418,00

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 

r rCelina Marzena DzMaziak 
DYREKTOR W YDZlW u 

Finansów i Budżetm



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMiG Milicz 18 268,00
Razem 18 268,00

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 OiffW GDYi DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzerdtDziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butyżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 UMiG Mirsk 1 226,00
Razem 1 226,00

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. M)JE;WODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C W iW M tm iii Dziedziak
d y r e k t o r w y d z ia ł u

Finansów rBudżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 UMiG Niemcza 5 019,00
Razem 5 019,00

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 itp. YJ^OplOSLASKIEGO

Celina M arzencebziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMiG Oborniki Śląskie 21 283,00
Razem 21 283,00

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

d y r e k t o r  WYDZIAŁU 
Finansów I EMleiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 UMiG Olszyna 14 741,00
Razem 14 741,00

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.

up. WO,
§X ^9/^9^la.skiego

Celina M arzenĄ D ziediu .i-
DVREKTOR v Ä o z iA tU

Finansów i B udkiu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 UMiG Pieńsk 16 081,00
Razem 16 081,00

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.

Ł up. Woje



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 UMiG Prochowice 1 122,00
Razem 1 122,00

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 Miasta i Gminy 
Prusice

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 UMiG Prusice 5 827,00
Razem 5 827,00

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
5LNOŚUy5KIE£GO

C elin a  M a rze i
d y r e k t o r
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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 UMiG Przemków 765,00
Razem 765,00

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 9 ^ |g |g ^ (N ^ Ś L y \S K IE G O

C elin a M arztrSl Dzie.d7.U1k 
DYREKTOR V vW |A Ł U  

Finansów I Bułiżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 UMiG Siechnice 44 717,00
Razem 44 717,00

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.

^ŚLĄSKIEGO

• j y r e k t o r  WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 UMiG Stronie Śląskie 7 647,00
Razem 7 647,00

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

Celi t^MeMMim}7/edziak 
DYREKTOR WtbziAŁU  

Finansów i B u fe tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 UMiG Strzelin 7 050,00
Razem 7 050,00

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 OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mdrz&OifWftefóiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budż(ku



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 UMiG Syców 33 347,00
Razem 33 347,00

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. WOJ
’ LASKIEGO

C e l in a  M a r z e n Ą D z ie d z ia k  
d y r e k t o r  W y d z ia łu  

Finansów i Bucftetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 UMiG Szczytna 7 386,00
Razem 7 386,00

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. WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MfflĄ&na Dziedziak 
DYREKTOPi WYDZIAŁU 

Finansów hBudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 UMiG Ścinawa 9 855,00
Razem 9 855,00

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.

Z Up' / ) ^ JE' y y % NOŚLA.SK|EGO

CemaMGrUna Dziedziak 
DYREKTOP? w y d z ia łu  

Finansów i\Budżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMiG Środa Śląska 18 167,00
Razem 18 167,00

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 ^ w o o y  ^ śląskiego

C eU naW arW a Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BtW eiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 UMiG Świerzawa 2 904,00
Razem 2 904,00

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 . WO, P^^OŚLASKIEGO

Ce! ! ™ r n e tk Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BLfdtßtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 UMiG Twardogóra 43 326,00
Razem 43 326,00

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.

Zup

Celina Marze
d y r e k t o r

Finansów i

¡»OŚLASKIEGO

M iedziak
DZIAŁU
dżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 UMiG Węgliniec 35 224,80
Razem 35 224,80

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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 UMiG Wiązów 3 401,00
Razem 3 401,00

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. WO JEWp&Y DOU\IOśiy\SKI EGO

Celina Marzena Dztedziak 
DYREKTOR WYDZh&ŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.459.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 UMiG Wołów 17 989,00
Razem 17 989,00

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 p0 l/0$LA S K IE G 0

C elirui M arzem W /ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucteeiu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 UMiG Ząbkowice Śląskie 24 362,00
Razem 24 362,00

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. \J^VVQ |)Y 'pO L|iO ŚL/'\SKIE60 

Celina Marz/ma Dziedziak
d y r e k t o r W d z ia ł u

Finansów iBudżetu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 UMiG Ziębice 3 626,00
Razem 3 626,00

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 DOLtS JASKIEGO

Celina Marzena m  edziak
DYREKTOR WYDi AŁU

Finansów i Budź tu



FB-BP.3111.459.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 UMiG Żarów 19 992,00
Razem 19 992,00

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. V VO J^^Y^)Ln6^Ą SK IE G O

Celina Marzena Dźiedziak 
DYREKTOR WTOZIAŁU


