
FB-BP.3111.502.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 października 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 222/2018 z dnia 

3 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
zwiększenie

710 71015 2110 Powiat Oława 16 795

Razem 16 795

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu GK.3121.4.2018.I.15.0.1 z dnia 

28 września 2018 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Oławie na przeprowadzenie zabezpieczenia obiektów o nr ew.: 361, 1640, 550, 1779, 1806, 

1237, 1796, 1840, 946, 1773 stanowiących zespół budynków starego Młyna, zlokalizowanych 

przy ul. Młynarskiej we wsi Bystrzyca na działce o nr ew. 1162AM-2 obręb Bystrzyca, gmina 

Oława, powiat Oława w związku z ich złym stanem technicznym stanowiącym realne 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa ich mienia.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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 2018 rok 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 października 2018 r.

FB-BP.3111.502.2018.AD

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 222/2018 z dnia 

3 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
zwiększenie

710 71015 2110 mnpp Jelenia Góra 40 000

Razem 40 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu GK.3121.5.2018.1.61.0.1 z dnia 

28 września 2018 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

Powiatu Grodzkiego dla miasta Jelenia Góra na przeprowadzenie zabezpieczenia 

nieużytkowanego 4-kondygnacyjnego budynku usługowego położonego przy ul. Krótkiej 24a 

oraz budynku przy ul. Grunwaldzkiej 60 w Jeleniej Górze w związku z ich złym stanem 

technicznym stanowiącym realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa 

ich mienia.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2018 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 2018 rok 

po stronie dochodów.


