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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 41/2017 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 200 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.18.2017.EL z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków 

na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa między innymi na: podatki 

od nieruchomości, media, usługi remontowe, utrzymanie czystości, operaty szacunkowe, 

ubezpieczenia, akty notarialne, koszty sądowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 5 - Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,

Zadanie nr 5.1 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu 

Państwa,

Podzadanie nr 5.1.1- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,

Działanie nr 5.1.1.2 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu 

terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 kwietnia 2017 r.
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Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2017 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 2 833

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.33.2017 zdnia21 kwietnia 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla 

funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, który uległ 

wypadkowi podczas ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie 

na rok 2017 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedńak 
RADCA GENERALNY


