
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.205.2018.HS

Urząd M iasta  
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 80/2018 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 m.n.p.p Wałbrzych 300 000

R azem 300 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.29.2018.EL z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na zadania bieżące związane 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 nr 4 - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

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

Podzadanie nr 4.4.1 - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie nr 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.F L up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

iclyta SfóffaTa 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.205.2018.HS

Starostw o Pow iatow e  
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 80/2018 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _____________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 63 220

R azem 63 220

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.18.2018.EL z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym 

w Golińsku stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 4 - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

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

Podzadanie nr 4.4.1 - Zarządzanie mieniem państwowym,

Działanie nr 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.

I up. WOJEWi

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu


