
FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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 UM Bielawa 25 256,00
Razem 25 256,00

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 Miasta 
Boguszów-Gorce

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 UM Boguszów-Gorce 3 436,00
Razem 3 436,00

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 Miasta 
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 UM Bolesławiec 11 409,00
Razem 11 409,00

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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.386.2021.MK

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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 UM Chojnów 16 565,00
Razem 16 565,00

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 Miasta 
Duszniki-Zdrój

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 UM Duszniki-Zdrój 13 570,00
Razem 13 570,00

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 Miasta 
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 UM Dzierżoniów 31 374,00
Razem 31 374,00

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 Miasta 
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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UM Głogów 91 771,00
Razem 91 771,00

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 Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 21 042,00
Razem 21 042,00

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 Miasta 
Jedlina-Zdrój

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 UM Jedlina-Zdrój 4 355,00
Razem 4 355,00

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 Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 163 318,00
Razem 163 318,00

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 Miasta 
Karpacz

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 UM Karpacz 2 898,00
Razem 2 898,00

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 Miasta 
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 UM Kłodzko 1 675,00
Razem 1 675,00

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 Miasta 
Kowary

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 UM Kowary 21 577,00
Razem 21 577,00

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 Miasta 
Kudowa-Zdrój

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 UM Kudowa-Zdrój 2 511,00
Razem 2 511,00

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 Miasta 
Legnica

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 UM Legnica 86 312,00
Razem 86 312,00

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 Miasta 
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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UM Lubań 11 687,00
Razem 11 687,00

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 Miasta 
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 UM Lubin 89 686,00
Razem 89 686,00

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 Miasta 
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 UM Nowa Ruda 25 089,00
Razem 25 089,00

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 Miasta 
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 UM Oleśnica 5 443,00
Razem 5 443,00

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 Miasta 
Oława

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 UM Oława 24 624,00
Razem 24 624,00

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 Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 1 255,00
Razem 1 255,00

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 Miasta 
Pieszyce

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 UM Pieszyce 21 544,00
Razem 21 544,00

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 Miasta 
Polanica-Zdrój

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 UM Polanica-Zdrój 7 116,00
Razem 7 116,00

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Szczawno-Zdrój

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 UM Szczawno-Zdrój 6 586,00
Razem 6 586,00

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 Miasta 
Szklarska Poręba

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 UM Szklarska Poręba 8 976,00
Razem 8 976,00

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 Miasta 
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 UM Świdnica 110 091,00
Razem 110 091,00

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 Miasta 
Świebodzice

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 UM Świebodzice 8 833,00
Razem 8 833,00

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 Miasta 
Świeradów-Zdrój

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 UM Swieradów-Zdrój 1 103,00
Razem 1 103,00

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 Miasta 
Wałbrzych

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 UM Wałbrzych 80 623,00
Razem 80 623,00

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 Miasta 
Wojcieszów

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 UM Wojcieszów 4 114,00
Razem 4 114,00

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.
Z UP. w o ,

Cc':
D'v

łt lut



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.3 86.2021 .MK

Urząd Miasta 
Wrocław

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 UM Wrocław 1 058 190,00
Razem 1 058 190,00

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 1 047 423,00 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 10 767,00 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 Miasta 
Zawidów

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 UM Zawidów 1 668,00
Razem 1 668,00

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 Miasta 
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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UM Zgorzelec 20 548,00
Razem 20 548,00

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 Miasta 
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 UM Złotoryja 38 433,00
Razem 38 433,00

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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