
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

4 \Edyta 'S&pała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 58

Razem 58

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Z Up. WOJEWOD^BOLNOŚl^SKIEGO 

k<tvtą Scipifia
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Głogów
1 044

Razem 1 044

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po

stronie dochodów.
\
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wroclaw, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  M' złotych)

Dzi(d Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Góra
29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 ni' 19.1.2.1 - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

I  lip. WOJiiWOp^DOLNpŚł^SKIEGO

('Edyta Scificifci 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 58

Razem 58

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 nr 19- Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie n i-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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

m y tą  Sapa i 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra
116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki 

szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^ NOŚLA8<IEG0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 174

Razem 174

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

I  Up. WOJKWODY^I-NOŚLASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSICI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział $
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko
812

Razem 812

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Legnica 145

Razem 145

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_______________________________________________________________________________________ (  u ' złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Z tip. VV0JE^A€Ti5^D0L^^ĄSK!EG0

Edyta Sapa!a 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Oudżotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie ni* 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

DYRtfKTO; l WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

( u' złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Milicz
145

Razem 145

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie nr 19.1.2 - Bezpieczeństwa użytkowników sieci drogowej,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.
Z up. LĄSKIEG0
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_________________________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica
29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Oława 406

Razem 406

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 stanowa podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Finansów i UudżGtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_______________________________________________________________________  (  m1 złotych)

Dział Rozdział §
Jedn ostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 nr 19 - Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

Podzadanie ni' 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

______  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin
116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________( złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wroclaw, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_______________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 116

Razem 116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów'.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
W rocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_____________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław
464

Razem 464

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 ni' 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów. Z lip. WOJEWODY HO! N0.;U ĄSKIEG0



-f
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

____________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 ’ 2110 Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie 87

Razem 87

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r,

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wyprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 203

Razem 203

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 stanowa podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

z  up. WOJEWjfrt' D0J^;iASK,nG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja
29

Razem 29

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



a p 5-*
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jedn ostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 348

Razem 348

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

K iidnoów  i Liudi.otu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

___________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Legnica 812

Razem 812

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_________________________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Wałbrzych
725

Razem 725

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2018 r.

FB-BP.3111.579.2018.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 261/2018 

z dnia 26 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące 

zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 m.n.p.p. Wroclaw
1 392

Razem 1392

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO 

z dnia 24 października 2018 r.

Środki przeznaczone były 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 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 zmiany w  budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.


