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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Bielawa 50 000
Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W (^ j^ L |^ Ą ^ < IE G O

Celina Marzena Dzimziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Boguszów-Gorce 10 000

Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów. z Up wojewODY DOLNOŚLĄSKIEGO
J ' i ' / }

Celina
d y r e k t o r  W fD Z llW

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Legnica 150 000

Razem 150 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów. A  ' i ' /  )
i  up. w o je w o d y

Celina Marzena Dziedziak\
DYREKTOR WYDZIAŁU )

Finansów i Budżetu /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Świdnica 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

2 Up. WOJEWODY

Celina Marzena Dziedzihk
DYREKTOR WYDZIAŁU >

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Swieradów-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Świeradów-Zdrój 4 000

Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

z  up. WOJEWODY

Celina Marzena D ziedzialT
DYREKTOR WYDZIAŁU \

Finansów i Budżetu J



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Wałbrzych 120 000

Razem 120 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. VA/0JEW^ ^ | ^ ^ IEG°
Celina Marzena UzHmziak 

DYREKTOR WYDZIM.U 
Finansów i Budżetu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Wrocław 1 000 000
Razem 1 000 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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.

Z

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

po stronie dochodów.

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UM Bierutów 8 000

Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

2 up. V\rojEW0(M'ni
M ^ kiego

Celina M arzena D^Kilziak 
d y r e k t o r  W YDZlĄu

Finansów i Budżetu ¡



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Gryfów Śląski 5 000

Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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.

I  up.

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

po stronie dochodów.

Celina Marzena Dziecmak
DYREKTOR WYDZIAŁLK

Finansów i Budżetu )



FB-BP.3111.211.2022.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Mirsk 13 000

Razem 13 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po strome dochodów.

Celina Marzena Dzi
DYREKTOR WY'DZ

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Niemcza 4 700

Razem 4 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

¿’ up. V\/OJEVVO^^ÓLND^L/(s^lE60

Celina Marzena D zW ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Polkowice 14 000

Razem 14 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWOD1

Celina Marzena Dzjedzh.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Siechnice 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.211.2022.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Wiązów 7 200
Razem 7 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UMG Złoty Stok 5 500

Razem 5 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Ciepłowody 5 100

Razem 5 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Cieszków 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Czarny Bór 1 150

Razem 1 150

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Czernica 23 000

Razem 23 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Dobroszyce 8 000

Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Grębocice 15 000

Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

z up. WOJEWODYDOlNOŚLĄ^WpCSO 

Celina M a r ttn tP w U w ? *
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Janowice Wielkie 6 000

Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

Ż Uf3. WOJEWOt

Celina Marzena
dyf^e k to r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(Sv złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Jemielno 1 300
Razem 1 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Jerzmanowa 3 600
Razem 3 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 

po stronie dochodów.

Zup.

w budżecie na rok 2022



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kłodzko 30 000

Razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

1 up. WOJEWODĄ DOLNOŚL/^uGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Krotoszyce 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Kunice 3 000

Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Lewin Kłodzki 500

Razem 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

7 im WOJEWODY DOLNOŚIĄSKIEG



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Lubań 1 500

Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.

^ up.

Celina Marzena
DYREKTOR WYDZI/'.*' 

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sieipnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Łagiewniki 7 500

Razem 7 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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.

Z up. WOJEWODY C 

Celina Marze,

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Miękinia 7 200

Razem 7 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Mściwojów 4 400

Razem 4 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Oleśnica 6 800

Razem 6 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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.

Z. UD. W UJłlW ^ui UUUNUwL/

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Oława 1 500

Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Osiecznica 4 800

Razem 4 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Radwanice 3 100
Razem 3 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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

po stronie dochodów.

w budżecie na rok 2022



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Stare Bogaczowice 3 700
Razem 3 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Świdnica 7 900

Razem 7 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.211.2022.HS

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 UG Żórawina 4 000

Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2022 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 2022 

po stronie dochodów.


