
FB-BP.3111.258.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Dzierżoniów

145

Razem 145

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 1 9 .1 .2 .1 Nadzór nad bezpieczeństwem mchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O lp SLĄ SK iE G O

¿ i
'Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.258.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Góra

29

Razem 29

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 1 9 .1 .2 .1 Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

Z.up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

a Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów t Budżetu

Eciyl



FB-BP.3111.258.2017.AA

Starostwo Powiatowe 
Lubań

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Lubań

116

Razem 116

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 mchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

z. up. W OJEWpef DOLMOf LĄSK1EG0

Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.258.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Oleśnica

58

Razem 58

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 1 9 .1 .2 .1 Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

Z up. WQJEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO 

L'Edyta  5’

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.258.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Strzelin

58

Razem 58

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 2017 rok 

po stronie dochodów.

Z-up. WOJEWpBY Dj)fcW0 ŚLĄSKI EGO

L, '
’Edyta Sapała  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.258.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ' Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Wrocław

435

Razem 435

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 2017 rok 

po stronie dochodów.

Z-up. W OJEW pf OŚLĄSKtEGO

"Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

FB-BP.3111.258.2017.AA

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP
Złotoryja

29

Razem 29

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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.-N adzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

Z-up. WOJEWCpf'DOLNOŚLĄSKIEGO

L /  w> rr"
' 'ta Sapała 

i OR WYDZIAŁU
ów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.258.2017 AA

Wrocław, dnia 20 lipca 2017r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2017 z dnia 

19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 mnpp
Legnica

290

Razem 290

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr 

IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 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 2017 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 1 9 .1 .2 .1 Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego

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

po stronie dochodów.

7-tjp WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

, / f  y ■.
Edyta Sapała 

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
finansów i Budżetu


