
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.347.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

o
Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 146/2018 z dnia 

23 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym,

________     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 9 643

razem 9 643

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.54.2018.EL z dnia 20 lipca 2018 r.

Środki przeznaczone są na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 

Skarbu Państwa tj:

- odsetki od podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2016 do maja 2018 r. przejętej do zasobu 

Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowym Rejestrze Sądowym -  nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka 

nr 29 o powierzchni 0,6483 ha, położona w obrębie 2 miasta Lubomierz, pozostała po 

Przedsiębiorstwie Budowlano -  Montażowym „MODERNBUD-3” Spółka z o.o. z siedzibą 

w Bolesławcu

- zapłata zasądzonej kwoty w wysokości 3 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwoty 2 632 zł 

tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej (uprawomocniony wyrok Sądu 

Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy Sygn. akt II Ca 195/18 z dnia 

10 maja 2018 r.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym 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.

Niniej sze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po stronie 

dochodów.

DYREKTpR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.347.2018.AZ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

*

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 146/2018 z dnia 

23 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 6 008
razem 6 008

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.46.2018.EL z dnia 20 lipca 2018 r.

Środki przeznaczone są na podatki od nieruchomości za lata 2016,2017,2018 nabytych 

do zasobu Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. po Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Likwidacji z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Dr. Mieczysława Orłowicza 

52, w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

'Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


