
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Głogów 1 000,00
Razem 1 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Karpacz 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Kowary 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Szklarska Poręba 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Świebodzice 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Wojcieszów 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UM Złotoryja 900,00
Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Brzeg Dolny 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Góra 900,00
Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.202 l.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Kąty Wrocławskie 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Oborniki Śląskie 650,00
Razem 650,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Prusice 650,00
Razem 650,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Siechnice 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.202 l.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Sobótka 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Świerzawa 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Trzebnica 750,00
Razem 750,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Wąsosz 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nrBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Wołów 800,00
Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UMiG Żmigród 650,00
Razem 650,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Czernica 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Długołęka 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Głogów 500,00
Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Janowice Wielkie 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Jemielno 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Jerzmanowa 500,00
Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia lOlistopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Jeżów Sudecki 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Jordanów Śląski 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.

u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Kobierzyce 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Mietków 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Mysłakowice 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.F1L z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Niechlów 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Pęcław 500,00
Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Piechowice 700,00
Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m  11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Pielgrzymka 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Podgórzyn 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Stara Kamienica 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Wińsko 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Wisznia Mała 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m  11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.202 l.GF

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Zagrodno 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Zawonia 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Złotoryja 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie nr 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Żórawina 400,00
Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2020 UG Żukowice 500,00
Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nrBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m  11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Głogów 319,00
Razem 319,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego mBZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Góra 2 600,00
Razem 2 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m i l  .4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Jelenie Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Jelenie Góra 4 800,00
Razem 4 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m i l  .4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Kłodzko 1 439,00
Razem 1 439,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.202 l.GF

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Trzebnica 3 000,00
Razem 3 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m  11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Wołów 2 700,00
Razem 2 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Wrocław 4 800,00
Razem 4 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie nr 11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie nr 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 SP Złotoryja 3 000,00
Razem 3 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m  11.4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.448.2021.GF

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 323/2021 z dnia 

15 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75212 2120 MNPP Legnica 3 300,00
Razem 3 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego m  BZ-LUSKŻ.3111.1.2020.HL z dnia 10 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń 

i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja m i l -  Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie m  11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie m i l  .4.2. - Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie m 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

stronie dochodów.


