
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Bolesławiec 1 019,00
Razem 1 019,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Borów 4 859,00
Razem 4 859,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Ciepłowody 944,00
Razem 944,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.3 86.202 l.M K

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Cieszków 1 492,00
Razem 1 492,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dn ia22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Czarny Bór 2 121,00
Razem 2 121,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

'hucki



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Czernica 5 801,00
Razem 5 801,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Długołęka 20 950,00
Razem 20 950,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Dobromierz 5 699,00
Razem 5 699,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Dobroszyce 2 307,00
Razem 2 307,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Domaniów 1 000,00
Razem 1 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Dziadowa Kłoda 41 640,00
Razem 41 640,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

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

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

- w kwocie 34 803,00 zł,

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń -  w kwocie 6 837,00 zł.

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Dzierżoniów 730,00
Razem 730,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Głogów 8 472,00
Razem 8 472,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Grębocice 5 314,00
Razem 5 314,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.3 86.202 l.M K

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Gromadka 5 141,00
Razem 5 141,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Janowice Wielkie 3 959,00
Razem 3 959,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Jerzmanowa 2 046,00
Razem 2 046,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Jordanów Śląski 5 703,00
Razem 5 703,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kamieniec 
Ząbkowicki 563,00

Razem 563,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dn ia22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kamienna Góra 1 392,00
Razem 1 392,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kłodzko 9 807,00
Razem 9 807,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dn ia22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kobierzyce 20 454,00
Razem 20 454,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kondratowice 1 754,00
Razem 1 754,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Krośnice 4 925,00
Razem 4 925,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Krotoszyce 1 877,00
Razem 1 877,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Kunice 2 076,00
Razem 2 076,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Legnickie Pole 2 382,00
Razem 2 382,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Lubań 2 195,00
Razem 2 195,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Lubin 2 409,00
Razem 2 409,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

io M o k l



FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Łagiewniki 5 566,00
Razem 5 566,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Marcinowice 2 013,00
Razem 2 013,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Mietków 584,00
Razem 584,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Miękinia 11 236,00
Razem 11 236,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Miłkowice 1 373,00
Razem 1 373,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

( h k t h i



FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Mściwojów 940,00
Razem 940,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

r , -



FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Mysłakowice 7 554,00
Razem 7 554,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Niechlów 7 192,00
Razem 7 192,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

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

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

- w kwocie 6 402,00 zł,

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń -  w kwocie 790,00 zł.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Nowa Ruda
Razem

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Oleśnica 7 195,00
Razem 7 195,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Osiecznica 5 636,00
Razem 5 636,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Paszowice 16 571,00
Razem 16 571,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

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

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

- w kwocie 14 071,00 zł,

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń -  w kwocie 2 500,00 zł.

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Pęcław 2 782,00
Razem 2 782,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Pielgrzymka 775,00
Razem 775,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Platerówka 1 842,00
Razem 1 842,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.3 86.2021 .MK

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Ruja 1 244,00
Razem 1 244,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Siekierczyn
Razem

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

ẑ l httdup



FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Stara Kamienica 2 118,00
Razem 2 118,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Stare Bogaczowice 1 413,00
Razem 1 413,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Stoszowice 2 700,00
Razem 2 700,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Świdnica 8 768,00
Razem 8 768,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Udanin 5 465,00
Razem 5 465,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Walim 8 398,00
Razem 8 398,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

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

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

- w kwocie 7 758,00 zł,

Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń -  w kwocie 640,00 zł.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Warta Bolesławiecka 6 254,00
Razem 6 254,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Wińsko 7 613,00
Razem 7 613,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Wisznia Mała 2 275,00
Razem 2 275,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Zawonia 3 596,00
Razem 3 596,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Zgorzelec 6 924,00
Razem 6 924,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Złotoryja 6 330,00
Razem 6 330,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.

  :



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Żórawina 4 781,00
Razem 4 781,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021.RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

z dnia 27 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UG Żukowice 2 162,00
Razem 2 162,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.2021 .RŁ z dnia 22 października 2021 r.

Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do 

końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.

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.
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