
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Bolesławiecki 350,00

Razem 350,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.202 l.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Dzierżoniowski 315,00

Razem 315,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Głogowski 105,00

Razem 105,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Górowski 35,00

Razem 35,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Jaworski 70,00

Razem 70,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Kamiennogórski 210,00

Razem 210,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Legnicki 175,00

Razem 175,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021 .JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Lubiński 455,00

Razem 455,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Świdnicki 70,00

Razem 70,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60095 2110 Powiat Złotoryj ski 420,00

Razem 420,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 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 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Karkonoski 315,00

Razem 315,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Kłodzki 805,00

Razem 805,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Lubański 105,00

Razem 105,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Lwówecki 210,00

Razem 210,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Milicki 280,00

Razem 280,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021. JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Oleśnicki 140,00

Razem 140,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021 .JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Oławski 735,00

Razem 735,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Polkowicki 35,00

Razem 35,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Strzeliński 70,00

Razem 70,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021. JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Z UD. WOJr:\

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Trzebnicki 70,00

Razem 70,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Wałbrzyski 140,00

Razem 140,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.

boisku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Wołowski 140,00

Razem 140,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021 .JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.

C r "



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Wrocławski 455,00

Razem 455,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Ząbkowicki 105,00

Razem 105,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 Powiat Zgorzelecki 350,00

Razem 350,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021. JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

o , , . . 'bmkO,:
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021. MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Jelenia Góra 140,00

Razem 140,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Legnica 210,00

Razem 210,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -Działaniapoprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

VCelina,

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Wałbrzych 35,00

Razem 35,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021. JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

FB-BP.3111.376.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2021 

z dnia 20 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60095 2110 MNPP Wrocław 665,00

Razem 665,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.72. 

2021.JG z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 19 -  Transport i infrastruktura transportowa,

Zadanie nr 19.1 -  Transport drogowy i infrastruktura transportowa,

Podzadanie nr 19.1.1 -  Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej,

Działanie nr 19.1.2.1 -  Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.


