
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.183.2022.MK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Janowice Wielkie 20 000,00

Razem 20 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.183.2022.MK

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

___________________________________________________   ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Jerzmanowa 5 000,00

Razem 5 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bu<tó\tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.183.2022.MK

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:
_____________________________   (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kondratowice 20 000,00

Razem 20 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE^

J . .
Celina ̂ M a m im iĄ ^eA zu ^  

DYREKTOR WYEŹ1AŁU 
Finansów i Bufflketu



FB-BP.3111.183.2022.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kostomłoty 15 000,00

Razem 15 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

Celinar-W&ityttWw/edziaK 
DYREKTOR W vbziAŁU 

Finansów I BurWtu



FB-BP.3111.183.2022.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

___________________    ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Krotoszyce 3 000,00

Razem 3 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEJ

CelincrM inie^l^jydo^ 
DYREKTOR W YyŻlAŁU 

Finansów i Buclżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.183.2022.MK

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________    (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Lubań 2 500,00

Razem 2 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.183.2022.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________    ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Łagiewniki 15 000,00

Razem 15 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWpfflY DOLNOŚJkASKIEGO

Celina M a n en criM a d iiu k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.183.2022.MK

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2022 

z dnia 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:
______________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Oleśnica 10 000,00

Razem 10 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.4.2022.RŁ z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 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, 

udostępnianie danych osobowych.

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

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


