
FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

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 bolesławiecki 116
razem 116

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY OjaCrilpŚLĄSKIEGO

Celina ̂ ^ rzjm a Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

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 głogowski 551
razem 551

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY OdLNhŚLĄSKlEGO

Celina ^ ^ ^ n a D zied zia k
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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 jaworski 31
razem 31

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzana Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

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 jeleniogórski 145
razem 145

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY pÓLfoOŚLĄSKIEGO

i f M m o S
Celina Mar. ena D ziedziak  

RADCA C ENERALNY
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FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

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 kłodzki 928
razem 928

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DriOtoŚLĄSKIEGO

Celina Mar. ena DziedziaK
RADCA CiENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

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 legnicki 90
razem 90

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z W0JEW0QY O O ^ L Ą S K IE G O

Celina
r a d c a  Ge n e r a l n y



FB-BP.3111.331.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

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 lubiński 406
razem 406

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D

m
linam ai
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CelinaMarzena Dziedziak

RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

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 milicki 87
razem 87

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^rfarprna Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

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 oleśnicki 35
razem 35

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M aryna Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

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 oławski 296
razem 296

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w  układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

LĄSKIEG0

Celina Martena Dziedziak
RADCA 5ENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

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 polkowicki 290
razem 290

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY 0DLNOBLĄSKIEGO

W u J
Celina Manzena D ziedziak  

RADCA 3ENERALNY

V



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

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 strzeliński 176
razem 176

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

L up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

I
Celina Marze na Dziedziak

RADCA GE FERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

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 świdnicki 238
razem 238

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
/ K i »  U, j

Celina M arzena D ziedziak



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnicą

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 trzebnicki 29
razem 29

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 19 -  Infrastruktura transportowa,
Zadanie 19.1 -  Transport drogowy,
Podzadanie 19.1.2 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,
Działanie 19.1.2.1. -N adzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY LĄSKIEGO

Celina Ñfarzéna Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

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 wałbrzyski 89
razem 89

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D^LNOjSLĄSKIEGO

Celina Marzkna Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

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 ząbkowicki 203
razem 203

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. w o jew o o / d d ln o śl ą sk ie g o

Celina M arzena Dziedziak  
r a d c A g e n e r a ln y



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

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 zgorzelecki 435
razem 435

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

LĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

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 złotoryj ski 232
razem 232

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOąY DO^IOSLĄSKIEGO

i m J i i t y
elina M arlena Dziedziak  

RADCA CENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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 m.n.p.p. Jelenia Góra 667
razem 667

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D0Q oŚLĄSKIEGG

W W W
Celina 14arze

RADCA GE
na Dziedziak  
FERALNY

/



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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 m.n.p.p. Legnica 493
razem 493

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.331.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 m.n.p.p. Wałbrzych 783
razem 783

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

up. WOJEWODY

Celina Marz* 
RADCA

ŚLĄSKIEGO
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Dziedziak
ERALNY



FB-BP.3111.331.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 października 2016 r.

Urząd Miasta 
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 zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Wrocław 4 640
razem 4 640

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 
nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 21 października 2016 r.

Środki 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).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:
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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 
po stronie dochodów.

2 jp. WOJEWODY DtJLNOŚLĄSKIEGO

Celina
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{rzena D ziedziak  
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