
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.185.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2022 

z dnia 20 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

600 60095 2110 SP Trzebnica 70,00

Razem 70,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3146.99.2022.ES 

z dnia 18 lipca 2022 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 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena u ^ f/ z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeru



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.185.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2022 

z dnia 20 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

600 60095 2110 SP Środa Śląska 35,00

Razem 35,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3146.99.2022.ES 

z dnia 18 lipca 2022 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 2022, 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 mchu drogowego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.185.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2022 

z dnia 20 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

600 60095 2110 SP Góra 35,00

Razem 35,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3146.99.2022.ES 

z dnia 18 lipca 2022 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 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE\ń£)DY DOLN06i\\SKIEGO 

Celina Marzenfrmiiedziak
DYREKTOR WYI3(2IAŁU 

Finansów i Budztetu


