
FB-BP.3111.310.2021 .GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Lubań 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.2021.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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.

DOLNOŚLĄSKIEGO

Ectyta Sęftaifh' 
DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Bucfżełu



FB-BP.3111.310.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Złotoryja 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.202l.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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. W OJEW pDf^NOŚL^SKiEGO

/  Edyta SagmOy^
MSTĘPCATbYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.310.202 l.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Bierutów 1 500
Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.2021 .RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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. wojewpoyW nośi^ kiego

/  Edyta Sqffatp<~
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Dudżetu



FB-BP.3111.310.2021. GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Radków 8 930
Razem 8 930

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.2021.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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.

DOLN O ^SKEGO

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.310.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Strzelin 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.2021.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finans<!w i Budżetu



FB-BP.3111.310.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Trzebnica 2 400
Razem 2 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.202l.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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, W0 JEyy6 n>Y D O l-N O ŚW ^IEGO

(  JEftyta
Z A STĘPCA O YR EK TO R A  WYDZIAŁU 

Firvans/>w i Budżetu



FB-BP.3111.310.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Wleń 15 600
Razem 15 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.202l.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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. WOJEW0(5y DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta S&pakf^
Z A S T Ę P e /  DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.310.2021 .GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Ziębice 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.202l.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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. W0 J6VV(X)Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta SafiaUl "'
ZASTĘPĆA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.310.2021 .GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 213/2021 

z dnia 16 września 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 Jeżów Sudecki 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.6.202l.RŁ z dnia 15 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych 

z renowacją, oprawą 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. WpdiEWODY DOLN9 ŚCŹ\SKłEGO

Edyta Śaiprtif
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


