
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.271.2021. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.162.2021.ZW z dnia 12 sierpnia 2021 r. (DW183) zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

750 75045 2110 MNPP Wałbrzych 28 551,42

Razem 28 551,42

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.300.2021.RŁ z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na prowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie 

województwa dolnośląskiego w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie 11.4.2.- Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY 1 tSKIEGO

  Y  Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.271.202 l.AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.162.2021.ZW z dnia 12 sierpnia 2021 r. (DW183) zostały wprowadzone

w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lwówek Śląski 0,87

Razem 0,87

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.300.2021.RŁ z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na prowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie 

województwa dolnośląskiego w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11. - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

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

Podzadanie 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

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

stronie dochodów.

Z up. Wp<ł£WODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Eib/tąSapulu
MSl^ĘPCA dYR^ftTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


