
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMG Bardo 2 192,00
Razem 2 192,00

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:

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 i Gminy 
Bogatynia

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 UMG Bogatynia 17 535,00
Razem 17 535,00

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 i Gminy 
Bolków

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 UMG Bolków 6 771,00
Razem 6 771,00

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 Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMG Brzeg Dolny 11 915,00
Razem 11 915,00

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 i Gminy 
Chocianów

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 UMG Chocianów 7 786,00
Razem 7 786,00

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.
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FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 UMG Głuszyca 3 337,00
Razem 3 337,00

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 Miasta i Gminy 
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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UMG Góra 14 677,00
Razem 14 677,00

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 i Gminy 
Gryfów 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 UMG Gryfów Śląski 14 506,00
Razem 14 506,00

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 i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 Jaworzyna Śląska 5 116,00
Razem 5 116,00

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 i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMG Jelcz-Laskowice 25 910,00
Razem 25 910,00

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 i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMG Kąty Wrocławskie 12 301,00
Razem 12 301,00

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 i Gminy 
Lądek-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 UMG Lądek-Zdrój 1 573,00
Razem 1 573,00

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 Miasta i Gminy 
Leśna

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 UMG Leśna 2 112,00
Razem 2 112,00

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 Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMG Lubawka 7 275,00
Razem 7 275,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek 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 UMG Lwówek Śląski 11 531,00
Razem 11 531,00

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 i Gminy 
Mieroszów

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 UMG Mieroszów 5 590,00
Razem 5 590,00

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 i Gminy 
Międzylesie

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 UMG Międzylesie 5 330,00
Razem 5 330,00

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 Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMG Milicz 6 541,00
Razem 6 541,00

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 i Gminy 
Mirsk

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 UMG Mirsk 10 925,00
Razem 10 925,00

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.

' ' ;  " k u d k



FB-BP.3111.386.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 UMG Niemcza 1 475,00
Razem 1 475,00

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMG Nowogrodziec 6 093,00
Razem 6 093,00

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 i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMG Oborniki Śląskie 34 509,00
Razem 34 509,00

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 UMG Pieńsk 6 290,00
Razem 6 290,00

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 i Gminy 
Polkowice

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 UMG Polkowice 33 099,00
Razem 33 099,00

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.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 UMG Prusice 3 668,00
Razem 3 668,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 UMG Radków 17 681,00
Razem 17 681,00

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 i Gminy 
Siechnice

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 UMG Siechnice 19 069,00
Razem 19 069,00

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.

2  lip. V 

C



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 UMG Sobótka 2 219,00
Razem 2 219,00

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 i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2021 

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

zmiany:
złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

750 75011 2010 UMG Stronie Śląskie 6 929,00
Razem 6 929,00

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 Miasta i Gminy 
Strzegom

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 UMG Strzegom 16 619,00
Razem 16 619,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców SOC-OP.3111.9.202l.RŁ z dnia22 października2021 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 i Gminy 
Strzelin

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 UMG Strzelin 46 130,00
Razem 46 130,00

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 i Gminy 
Syców

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 UMG Syców 4 148,00
Razem 4 148,00

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 i Gminy 
Ścinawa

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 UMG Ścinawa 2 332,00
Razem 2 332,00

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.

'boMdji



FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMG Środa Śląska 35 908,00
Razem 35 908,00

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 i Gminy 
Świerzawa

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 UMG Świerzawa 15 158,00
Razem 15 158,00

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 i Gminy 
Trzebnica

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 UMG Trzebnica 14 083,00
Razem 14 083,00

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 i Gminy 
Twardogóra

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 UMG Twardogóra 30 269,00
Razem 30 269,00

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 i Gminy 
Wąsosz

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 UMG Wąsosz 6 518,00
Razem 6 518,00

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 i Gminy 
Węgliniec

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 UMG Węgliniec 11 263,00
Razem 11 263,00

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 i Gminy 
Wiązów

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 UMG Wiązów 6 810,00
Razem 6 810,00

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 i Gminy 
Wołów

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 UMG Wołów 23 441,00
Razem 23 441,00

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 Miasta i Gminy 
Ziębice

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 UMG Ziębice 13 302,00
Razem 13 302,00

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 i Gminy 
Zloty Stok

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 UMG Złoty Stok 4 430,60
Razem 4 430,60

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 Miasta i Gminy 
Żarów

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 Żarów 28 108,00
Razem 28 108,00

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 (k id u 0



FB-BP.3111.386.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 UMG Żmigród 13 567,00
Razem 13 567,00

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.


