
FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział s Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 SP Bolesławiec 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

p WOJEWODY nrfl NOsLASKIEGO

mCelina Martena Dziedziak 
RADCA g e n e r a l n y



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Dzierżoniów 348

Razem 348

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O jĄ L Ą S K IE G O



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące 

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Głogów 2 465

Razem 2 465

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY

6 -  ,
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENERALNY



Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Góra 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.490.2017.GK



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Jawor 58

Razem 58

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

2 up. W’;

Cel

SKIEG0

ma Marzeńa Dziedziak
RADCA GENERALE



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Kamienna Góra 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po strome dochodów.

Z up. WOJEWODY D m iO jaUSKIEG O

M l u c /
Celina Marzana Dzieśziak 

RADCA GBNERALNY



FB-BP.3 l i i . 490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Kłodzko 2 001

Razem 2 001

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.
Z up. W 0 JEW 0 0 Y/d0 LNpŚLĄSKIEG<



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące 

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Legnica 174

Razem 174

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.
2 up. W 0JEW 0 E

¿ M L
Celina Marzen

RADCA GEh ERALNY



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Lubań 58

Razem 58

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

7 UD. WOJEWODY DOI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Lubin 116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW 

Celina Marze



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Lwówek Śląski 145

Razem 145

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Milicz 261

Razem 261

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNJDŚIĄSKIEGO

C M d U tp
Celina Marzena Ijziedziak 

RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Oleśnica 435

Razem 435

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po strome dochodów.

Z up. WOJEWODY DOOJOśjjfSKIEGO

. b u d u c J
t,elina Pijarze la Dziedziak.

RADCA GE FERALNY

7



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Oława 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

Z up, WOJ 

Celina
RAD Lr A



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Polkowice 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Strzelin 145

Razem 145

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Świdnica 290

Razem 290

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Trzebnica 174

Razem 174

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.490.2017.GK



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Wałbrzych 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Wołów 116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące 

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Wrocław 609

Razem 609

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
SP Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Ząbkowice Śląskie 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Zgorzelec 377

Razem 377

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
SP Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 SP Złotoryja 261

Razem 261

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D0LNf



FB-BP.3111.490.2017.GK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 290

Razem 290

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJE’

Celina



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Legnica 986

Razem 986

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

FB-BP.3111.490.2017.GK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 754

Razem 754

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.490.2017.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 206/2017 

z dnia 30 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2017 r.

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Wrocław 3 132

Razem 3 132

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki 

sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności 

regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres 

III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

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

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

po stronie dochodów.


