
FB-BP.3111.579.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Bolesławiec 5 000

Razem 5 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3121.8.2017.1.31.0.1. z dnia 09.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu.

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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.579.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Dzierżoniów 750

Razem 750

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3121.6.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb 

nadzoru budowlanego w pracach dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem 

w woj. kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Dzierżoniowie.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Edyit?Śa$c^.a
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Głogów 11 000

Razem 11 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.I.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

oraz Nr GK.3121.8.2017.1.31.0.1. z dnia 09.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Głogowie.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Edyta SaM a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Jelenia Góra 15 115

Razem 15 115

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu:

- Nr GK.3121.5.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. przeznaczeniem na uzupełnienie środków 

na wypłatę odprawy emerytalnej - kwota 12 115 zł

- Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 3 000 zł

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze.

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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.579.2017 A A

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Kamienna Góra 1 500

Razem 1 500

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3121.6.2017.I.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb 

nadzoru budowlanego w pracach dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem 

w woj. kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kamiennej Górze.

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.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Kłodzko 11 500

Razem 11 500

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu:

- Nr GK.3121.6.2017.I.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb nadzoru budowlanego w pracach 

dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem w woj. kujawsko-pomorskim oraz 

wielkopolskim - kwota 1 500 zł

- Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące na 

uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 10 000 zł

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.

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.

Finansów i Budietu



FB-BP.3111.579.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Legnica 9 000

Razem 9 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

oraz Nr GK.3121.8.2017.1.31.0.1. z dnia 09.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Legnicy.

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. WGJEWipY DCUjSOŚLĄSKIEGO

'Edyta  konała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Lubań 2 500

Razem 2 500

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu.

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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.579.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Lwówek Śląski 5 000

Razem 5 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim.

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.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Milicz 4 700

Razem 4 700

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miliczu.

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.

DYREKTOR V YTZSAŁU 
Finansów i Budżetu



^Jpr^
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

FB-BP.3111.579.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Polkowice 2 000

Razem 2 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach.

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.

Y DOLNOŚLĄSKIEGO

£J&ftrła 
DYREKTOR V V" Z!ALU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Świdnica 750

Razem 750

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3121.6.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb 

nadzoru budowlanego w pracach dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem 

w woj. kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Świdnicy.

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. W OJEW rpY DDL?! ŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.579.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Trzebnica 14 750

Razem 14 750

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu:

- Nr GK.3121.6.2017.I.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb nadzoru budowlanego w pracach 

dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem w woj. kujawsko-pomorskim oraz 

wielkopolskim - kwota 750 zł

- Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 10 000 zł

- Nr GK.3121.8.2017.1.31.0.1. z dnia 09.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 4 000 zł

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy.

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 strome dochodów. z up. WOJEWODY D

‘.LU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.579.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Wałbrzych 9513

Razem 9 513

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu:

- Nr GK.3121.6.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb nadzoru budowlanego w pracach 

dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem w woj. kujawsko-pomorskim oraz 

wielkopolskim - kwota 750 zł

- Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 8 763 zł

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu.

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. WOJEWODY DOLM !
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.579.2017A A

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 mnpp Wrocław 9 500

Razem 9 500

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu:

- Nr GK.3121.6.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

celem zwiększenia dotacji w związku z udziałem służb nadzoru budowlanego w pracach 

dotyczących wsparcia regionu objętego kataklizmem w woj. kujawsko-pomorskim oraz 

wielkopolskim - kwota 6 000 zł

- Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące 

na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe -  kwota 3 500 zł

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia.

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.
F 2 Up. WOJEWODY iŚLĄSK
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FB-BP.3111.579.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenie

710 71015 2110 SP Wołów 15 000

Razem 15 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr GK.3121.8.2017.1.31.0.1. z dnia 09.11.2017 r. 

w związku z nie wykorzystaniem przyznanych w roku 2017 środków na wydatki bieżące 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie.

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.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r .

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Zgorzelec 4 000

Razem 4 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu.

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.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.579.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

710 71015 2110 SP Złotoryja 10 000

Razem 10 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu: Nr GK.3121.7.2017.1.31.0.1. z dnia 08.11.2017 r. 

z przeznaczeniem na zadania bieżące na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotoryi.

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.

Finansów i Budżetu


