
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 535
Razem 535

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 zpóźn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w  tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w  powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celir, irzina Dziedziak
d yr ek to rW działu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 872
Razem 872

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. W O JE ^O LN hsLA S K IE G O

CelinaWsrzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 872
Razem 872

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WDJEWO^f^O^NOŚLĄSKiEGO

Celtofcffl$&ena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowi Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Góra 261
Razem 261

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWęDY ppLNgŚLASKIEGO

Celina 'Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów! Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 487
Razem 487

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY BÓlN^ŚLĄSKSEGO

Celina Dz.iech.iak
DYREKT 0F4WYDZ1AŁU 

Finansów budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra 649
Razem 649

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

D aedtiak
d yr ek to r  w yd zia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 150
Razem 150

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

“P. W J B W D n 8 O l ^ S K I E G 0

Hn! WbziAŁU 
Finansów i Bucftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko 1 283
Razem 1283

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina M arA ^a^ iffiziak
d yr ek to r  Wydziału

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w'układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Legnica 611
Razem 611

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018. CB z dnia9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 449
Razem 449

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 398
Razem 398

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 248
Razem 248

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r, o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 362
Razem 362

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 1 683
Razem 1 683

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Oława 684
Razem 684

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 350
Razem 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 487
Razem 487

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. W O J E V ® f l y J ślASKIEGC

Celma M anejikDziedziak 
DYREKTOR m p z iA Ł U  

Finansów j BuGż6tu

i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 1 234
Razem 1234

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

2 UP- WOJEWODY dolm óśUskiego

Cê  td zia k
DYREi — V ŁU 

i insnsów i Budżetk.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie narok2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 1 247
Razem 1247

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 1 594
Razem 1 594

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Starostwo Powiatowe Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

 _________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 188
Razem 188

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 662
Razem 662

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJE'W)'M  ^ŚLĄSKIEGO

Celina Marzen} iedziak
DYREKTOR W 'IAŁU

Finansów i £ «tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław 3 812
Razem 3 812

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLN/tóliSKIEGO

. .
Celina Marzena m iedziak

DYREKTOR WYCfcAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

 _________________ ___________________________________ _  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Ząbkowice 
Śląskie 773

Razem 773

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Starostwo Powiatowe Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 560
Razem 560

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z u?. ' "v-

Celina Marz&ia Dziedziak
d y r e k to r Vvvoziału

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018 A Z

Starostwo Powiatowe Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja 522
Razem 522

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z  zakresu administracji 

rządowej związanych z  obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY im N O ś j^ S ftE - ~

Celina M mzSm uziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i sydżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Urząd Miasta Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 101
Razem 101

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

•ip WOJEWj jj$LĄSK;^v

Ce1 i na Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Aiożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018.AZ

Urząd Miasta Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 m.n.p.p. Legnica 324
Razem 324

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 zpóźn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Urząd Miasta Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 112
Razem 112

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY C^LNÓoLĄSKIEGO

Celinm^fflfyiDziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansówi Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.647.2018. AZ

Urząd Miasta Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 286/2018 z dnia 

13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 m.n.p.p. Wrocław 3 838
Razem 3 838

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.31.2018.CB z dnia 9 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy 

obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,



Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O !/! SK1EGO

Ceh-va edziak
DYREiCTOR WYSZIAŁU 
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