
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

FB-BP.3111.496.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Dzierżoniów 1 253,00

Razem 1 253,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Dzierżoniowie wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe 

poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. -  Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.496.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Jelenia Góra 5 736,00

Razem 5 736,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.15.2017.1.31.0.1 

z dnia 27 października 2017 r.,

Zwiększenie planu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Jeleniej Górze wynika z konieczności uzupełnienia środków na wypłatę nagrody 

jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7 .1 .-  Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

FB-BP.3111.496.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Kamienna Góra 1 416,00

Razem 1 416,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Kamiennej Górze wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe 

poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. — Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.496.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Świdnica 660,00

Razem 660,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Świdnicy wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione 

przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. — Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.496.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Kłodzko 1 000,00

Razem 1 000,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Kłodzku wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione 

przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. -  Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.496.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Trzebnica 303,00

Razem 303,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Trzebnicy wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione 

przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. — Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJ



FB-BP.3111.496.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Wałbrzych 665,00

Razem 665,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Wałbrzychu wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione 

przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. -  Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW 

Celina Ai
¡m •JEGO



FB-BP.3111.496.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r .

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 200/2017 z dnia 

30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 mnpp Wrocław 2 443,00

Razem 2 443,00

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3111.13.2017.1.31.0.1 

z dnia 12 października 2017 r.,

Zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

dla miasta Wrocławia wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe 

poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim 

w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk 

atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. wielkopolskiego oraz kujawsko- 

pomorskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7. -Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.1. — Budownictwo i mieszkalnictwo,

Podzadanie 7.1.4. -  Nadzór budowlany,

Działanie 7.1.4.1. -  Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. 

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

po stronie dochodów.


