
FB-BP.3111.73.2023.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2023 

z dnia 23 marca 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie 2023 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

Terytorialnego
Kwota zmniejszenia

755 75515 2110 SP Polkowice 3 960,00

Razem 3 960,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Prawa, Nadzoru i Kontroli 

nr NK-KSE.3111.2.2023 .MW z dnia 21 marca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 18 - Sprawiedliwość,

Zadanie 18.7. - Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego,

Podzadanie 18.7.2. - Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

Działanie 18.7.2.8. - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz 

edukacja prawna.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.
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Celina M an.enrtiw yedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budretu



FB-BP.3111.73.2023 .MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2023 

z dnia 23 marca 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie 2023 r. następujące zmiany:

_______________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

Terytorialnego
Kwota zmniejszenia

755 75515 2110 SP Oława 2 970,00

Razem 2 970,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Prawa, Nadzoru i Kontroli 

nr NK-KSE.3111.2.2023 .MW z dnia 21 marca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 18 - Sprawiedliwość,

Zadanie 18.7. - Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego,

Podzadanie 18.7.2. - Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

Działanie 18.7.2.8. - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz 

edukacja prawna.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.

Celina fvJcwzl$tí\&éiedzic/k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

FB-BP.3111.73.2023.MK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2023 

z dnia 23 marca 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie 2023 r. następujące zmiany:

_______________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

Terytorialnego
Kwota zmniejszenia

755 75515 2110 SP Bolesławiec 7 920,00

Razem 7 920,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Prawa, Nadzoru i Kontroli 

nr NK-KSE.3111.2.2023.MW z dnia 21 marca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 18 - Sprawiedliwość,

Zadanie 18.7. - Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego,

Podzadanie 18.7.2. - Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

Działanie 18.7.2.8. - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz 

edukacja prawna.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.

Z lip, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finarmów i Bucbcetu
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