
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_________    (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Dzierżoniów 13 821,99

Razem 13 821,99

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce lin a ręijdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buctżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Głogów 6 584,19

Razem 6 584,19

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Głogowskiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. V V O J E \A ^ ^ | N O / L ^ K IE G O

Celina M arzena Dzfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Legnica 29,12

Razem 29,12

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Legnickiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.140.2022.GF

Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lubań 513,67

Razem 513,67

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Lubańkiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WGJEWOiDY DOLNO&k£SKiEGO, A ł * /  1

C elina h m n ffltfliM  d iiak  
DYREKTOR WYD2 \ŁU 

Finansów i Budź u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Lwówek Śląski 6,22

Razem 6,22

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Lwowskiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinaMcu^Sr^Biiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Milicz 4 410,45

Razem 4 410,45

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Milickiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinai W u U * *
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów | Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

FB-BP.3111.140.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

750 75045 2110 SP Ząbkowice Śląskie 5 163,20

Razem 5 163,20

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.311.2022.RŁ z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Ząbkowickiego wynika z rozliczenia zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby 

zastępczej na terenie województwa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżtąu


