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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.179.2017.JK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 69/2017 

z dnia 02 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2017 roku następujące zmiany:

( w złotych )

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Legnica 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.31.2017.EL z dnia 30 maja 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na zadania bieżące związane 

z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w  układzie zadaniowym w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 5 - Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,

Zadanie nr 5.1 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu 

Państwa,

Podzadanie nr 5 .1 .1- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,

Działanie nr 5.1.1.2 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu 

terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów. 7 .
L up. WOjEWODY dolnośląskiego
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.179.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 69/2017 

z dnia 02 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2017 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75421 2120 SP Dzierżoniów 20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego BZ-LU8KŻ.3111.1.2017.DP z dnia 25 maja 2017 r. oraz 

BZ-LUSKŻ.3111.1.2017.DP z d n ia 29 m aja2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na przeprowadzenie szkolenia 

pn. „Obrona Niemczy 2017” .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w  układzie zadaniowym w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.4 - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie nr 2 .4 .1- Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w  tym terrorystycznym,

Działanie nr 2.4.1.1 - Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w  zakresie zarządzania 

kryzysowego, komunikacji kryzysowej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
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