
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.345.2018. AZ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 144/2018 z dnia 

23 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

146

razem 146

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.8.2018.GO z dnia 19 lipca 2018 r.

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki 

szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2018 po 

stronie dochodów.

Zdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.345.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 144/2018 z dnia 

23 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe 
Oława 58

razem 58

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.8.2018.GO z dnia 19 lipca 2018 r.

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki 

szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2018 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

idyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.345.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 144/2018 z dnia 

23 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów 29

razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.8.2018.GO z dnia 19 lipca 2018 r.

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki 

szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2018 po 

stronie dochodów.
Z up. W0JEW0PY D O L IŃ S K IE G O

Judyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu


