
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.323.2021.MK

Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Kamienna Góra 67 000,00
Razem 67 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dn ia21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOŁNO^ru^SKIEGC

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.202 l.M K

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Oleśnica 80 000,00
Razem 80 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dn ia21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTO RW W IAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Gryfów Śląski 10 000,00
Razem 10 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁzdnia21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina
DYREKTOR WYD2JAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Kąty Wrocławskie 40 000,00
Razem 40 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celw}łi)fMzsn&^^cdziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

B u g ,



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Syców 35 000,00
Razem 35 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Efii&i/zicJi
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżciu



FB-BP.3111.323.202 l.M K

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 50 000,00
Razem 50 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNO&USKIEGO



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Wąsosz 8 000,00
Razem 8 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M li}M £¥}jM e/ziu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B uo^ iu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 28 000,00
Razem 28 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia21 września2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNO$tĄSKIEGO

Celina M f Ś Ą j z i a k  
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Borów 3 000,00
Razem 3 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWpDY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina \M M ^M Ą(s<Jiziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Długołęka 24 000,00
Razem 24 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C hiM nrL nćCelina 
DYREKTOR W /iiZ lAŁU  

Finansów i Bud\e‘ał



FB-BP.3111.323.202 l.M K

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Dzierżoniów 4 000,00
Razem 4 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina 'm m *  J z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Gaworzyce 4 000,00
Razem 4 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dn ia21 września2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJBĄ/ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinblMM&^j^ZKdziuk. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Bul



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Gromadka 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dn ia21 września2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodow. z up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

'dziuk



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Jerzmanowa 1 500,00
Razem 1 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ' 
d y r e k t o r

Finansów i



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Kostomłoty 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021 .RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina hh T rzJm i% n łd/iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeuj



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Kotla 1 600,00
Razem 1 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina'
DYREKTOR WYI

Finansów i Bu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Krotoszyce 1 000,00
Razem 1 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.323.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Platerówka 1 000,00
Razem 1 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

FB-BP.3111.323.2021.MK

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Siekierczyn 3 900,00
Razem 3 900,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów. z up w0JEVł0Dy ^ N0ŚU,SKIEG0

zflziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Sulików 4 000,00
Razem 4 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021 .RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNpŚj-ĄSKIEGO

C elin}iA vlM JĄ ih'l}iidziuk
DYREKTOR WTOZIAŁU

Finansów i Buąźelu



FB-BP.3111.323.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Wińsko 3 000,00
Razem 3 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i n J / M ^ l D z J d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Zawonia 2 000,00
Razem 2 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.202l.RŁ z dnia 21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.

Z up. VVOJE\^dDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena T m /d z ia k
DYREKTOR WTDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2021 

z dnia 24 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 Złotoryja 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.7.2021.RŁzdnia21 września 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

stronie dochodów.
Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'M id u b ,  ACelina Marzena IJitmZiaK  
DYREKTOR w /d z Ia łu  

Finansów i Budźeuj


