
FB-BP.3111.287.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

51 792

Razem 51 792

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 10 000 zł;

• podatki od nieruchomości Skarbu Państwa, przejętych do zasobu na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym w kwocie 41 792 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.

Zup- wo^ ^ dol^ LąSKIEGO

'J^Edyta Sapała 
d y r e k t o r  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.287.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

842 012

Razem 842 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 20 000 zł;

• podatki od nieruchomości Skarbu Państwa, przejętych do zasobu na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym w kwocie 774 012 zł;

• prace geodezyjne, polegające na wznowieniu znaków granicznych nieruchomości 

stanowiących lasy w kwocie 48 000 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

v tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dytaJŚapala 
ŁW REKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.287.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 10 000 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFO^l^ ,,v .





FB-BP.3111.287.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubin

20 000

Razem 20 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 20 000 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^¿Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.287.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.M F.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

20 000

Razem 20 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 20 000 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y ta S ^ a ła  
DYREKTOR w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.287.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

18 400

Razem 18 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 18 400 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa,

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.
2 up. W 0JEp}B¥ DOLNOŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.287.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Legnica 30 000

Razem 30 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 30 000 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.
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FB-BP.3111.287.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 

(nr wewnętrzny MF071) z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 26 400

Razem 26 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone 

są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:

• sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 26 400 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 4. - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie 4.4. - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, 

Podzadanie 4.4.1. - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF071.

Z up. W OJg^DY DOj^LĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu




