
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

FB-BP.3111.331.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 130/2016 z dnia

26 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym
________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 powiat wrocławski 756
710 71012 2110 powiat wrocławski 18 000

razem 18 000 756

Zmian planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r. oraz Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.42.2016.BS z dnia24 października2016 r.

Zwiększenie dotacji w dziale 600 przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów 

utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów).

Zmniejszenie dotacji w dziale 710 jest wynikiem oszczędności poprzetargowych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Dział 600

Funkcja 19 -  Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 — Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.2 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie 19.1.2.1. -  Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.



Dział 710

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

FB-BP.3111.331.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 130/2016 z dnia 

26 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 powiat lwówecki 58
710 71012 2110 powiat lwówecki 19 400

razem 19 458

Zmian planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskam i: Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r. oraz Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.42.2016.BS z dnia 24 października 2016 r.

Środki w dziale 600 przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania 

stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji 

rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów).

Środki w dziale 710 przeznaczone są na pokrycie kosztów ewidencjonowania zasobu 

oraz dofinansowanie utrzymania stanowiska pracy, na którym realizowane są zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:



Dział 600

Funkcja 19 -  Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 -  Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.2 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie 19.1.2.1.- Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Dział 710

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia /m ian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

RADCA G ENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

FB-BP.3111.331.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 130/2016 z dnia 

26 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany: 

Budżet w układzie tradycyjnym
______      (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 powiat dzierżoniowski 580
710 71012 2110 powiat dzierżoniowski 1 400

razem 1 400 580

Zmian planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r. oraz Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.42.2016.BS z dnia 24 października 2016 r.

Zwiększenie dotacji w dziale 600 przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów 

utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów).

Zmniejszenie dotacji w dziale 710 jest wynikiem oszczędności poprzetargowych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Dział 600

Funkcja 19 -  Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 -  Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.2 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie 19.1.2.1. -  Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.



Dział 710

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE (OŚLĄSKIEGO

Celina  Miedziak
RADCA 3ENERALNY


