
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.245.2021.AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Jelenia Góra 1 300,00
Razem 1 300,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.2021.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY ępLf^dś]v\SKIEGO

C e lin a  M a rze ru fft/ie d z .ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Burftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.245.2021.AB

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Wrocław 30 000,00
Razem 30 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.2021.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a rze m rń ^ i/d z io k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.245.2021.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Zgorzelec 9 000,00
Razem 9 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.2021.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.

Z up. WOJ^fl/ODY QOLM(5śI,OSKIEGO

Celina M a n x M v p /ie d iia k  
DYREKTOR W\V)ZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.245.2021. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMiG Bogatynia 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.2021.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.



FB-BP.3111.245.2021 A B

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMiG Twardogóra 23 764,00
Razem 23 764,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.202l.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z archiwizacją dokumentacji kopert dowodowych osób zmarłych wydanych w okresie 

1981-2010.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.



FB-BP.3111.245.2021.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Żarów 1 800,00
Razem 1 800,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.202l.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.



FB-BP.3111.245.2021 A B

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2021 

z dnia 27 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Wądroże Wielkie 3 000,00
Razem 3 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.3.2021.RŁ z dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O

Celina m i f z M I ^ /c d z iu k  
DYREKTOR WsbziAŁU 

Finansów i tiiiożetu


