
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdzinł §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Bolesławiec 280

Razem 280

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

' i  EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Dzierżoniów 140

Razem 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Głogów 280

Razem 280

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVW)/g ^O La O Ś L ^sk lE G O

Celina Marzena uzûm/iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buc)żetu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Góra 140

Razem 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113,2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
_______________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Jawor 105

Razem 105

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Jelenia Góra 420

Razem 420

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚUSKIEGO

Celina M tftffljflM fficfl.iak  
DYREKTOR WYD&AŁU 

Finansów i Budztótu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Kamienna Góra 70

Razem 70

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Kłodzko 735

Razem 735

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB~BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Legnica 70

Razem 70

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Lubań 35

Razem 35

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Lubin 140

Razem 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
___________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Lwówek Śląski 35

Razem 35

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Milicz 210

Razem 210

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.
Z up. W0JEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany: 
_____________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Oleśnica 105

Razem 105

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
______________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Oława 525

Razem 525

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina H łh /J a i^ ju ^ ^ a zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budxatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Polkowice 420

Razem 420

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Świdnica 175

Razem 175

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Trzebnica 140

Razem 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin(rJmMzww/Jfajcdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BuNżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
______________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Wałbrzych 280

Razem 280

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
______________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Wołów 455

Razem 455

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Wrocław 490

Razem 490

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020 A B

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Ząbkowice Śląskie 105

Razem 105

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 SP Zgorzelec 840

Razem 840

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

____________________________   ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

600 60095 2110 SP Złotoryja 280

Razem 280

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów 

działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Jelenia Góra 175

Razem 175

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Legnica 210

Razem 210

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY. DCpjQ$OkSKIEGO

Celina Mar&fmM&UĆuZicik 
DYREKTOR WYBZIAŁU 

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020.AB

Urząd Miejski 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Wałbrzych 175

Razem 175

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinaMm^M^/edziitk 
DYREKTOR WWZIAŁU 

Finansów i Buflżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.415.2020. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 248/2020 

z dnia 29 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Wrocław 630

Razem 630

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

nr IF-IT.3113.2.2020.MCz z dnia 22 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.
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