
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

FB-BP.3111.477.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Jawor 9 000

razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Zmniejszenie dotacji wynika z niższych niż zakładano kosztów zadań bieżących 

związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.  ̂^  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

FB-BP.3111.477.2018. AZ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 42 950
razem 42 950

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.

Z up. WOJEJfl^OY DOLNOŚLĄSKIEGO

pdytaS ^ pała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.477.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 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. Legnica 28 245
razem 28 245

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z dytc^ ^ ^ la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

FB-BP.3111.477.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 30 000

razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Zmniejszenie dotacji wynika z niższych niż zakładano kosztów zadań bieżących 

związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.
Z up. WOJEWOQStt)OLNQ$LĄSKIEGO

idy  ta Sapai  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

FB-BP.3111.477.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów

44 500

razem 44 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Zmniejszenie dotacji wynika z niższych niż zakładano kosztów zadań bieżących 

związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.
Z UP- WOJEyySDY d o l n o ś l ą s k ie g o

" EdytćTŚapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 r.

FB-BP.3111.477.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 208/2018 z dnia 

24 września 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 
Wrocław 52 000

razem 52 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyt a ^ata
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


