
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany: 

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 , 2110 SP Bolesławiec 32 953

Razem 32 953

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Dzierżoniów 18 371

Razem 18 371

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Głogów 19 333

Razem 19 333

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samo rządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Góra 8 522

Razem 8 522

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Jawor 23 135

Razem 23 135

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na role 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

z up. w o je w 0Óy d o l n p ś C*,sk:ie g o

zayta'Sapayta'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Jelenia Góra 10 937

Razem 10 937

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ____________________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Kamienna Góra 9 643

Razem 9 643

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWO^^OŁNK^^KIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ____________________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Kłodzko 26 553

Razem 26 553

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

w o je w c » )^ 6 łn ^ ^ k ( ]e g o  

Eiłyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Legnica 22 783

Razem 22 783

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAt

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Lubań 25 835

Razem 25 835

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany: 

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samo rząd u 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Lubin 17 884

Razem 17 884

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany: 

_____________________________________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Lwówek Śląski 18 023

Razem 18 023

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

W O J E W ^ < D O L N ^ t Ą S ‘K IE G O  

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_____________________________________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Milicz 10 654

Razem 10 654

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

I up. WOJEWCgrpOLNOSDNSKIEGO,

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
_______ ____________________ _______________________________________ ______________ (  w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Oleśnica 19 246

Razem 19 246

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Ffnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Oława 21 025

Razem 21 025

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta S<ipała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sieipnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany: 

____________________________ _________________________________________ ____________ ( ii' złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Polkowice 17 767

Razem 17 767

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3.122.51.2020.BP z dnia 19 siei-pnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Strzelin 21 511

Razem 21 511

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Środa Śląska 22 215

Razem 22 215

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sieipnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E V ^ D O ^ ^ S fc'EGO

Edyta Sapała 
Z A ST Ę PC A  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  >t' złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Świdnica 22 388

Razem 22 388

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Trzebnica 19414

Razem 19 414

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska ni' NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

L up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

wojew^ dol^ ^ J kiego

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
_________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Wałbrzych 6 449

Razem 6 449

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

w o je w o ^ o l n o I ^ k Í e s o  

Edyta Śapata



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
_________________________________________________ ______( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Wołów 12 089

Razem 12 089

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ U
Finansów i Budżetu

WOJEW^DOLNg^S^IEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ ( vt' złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Wrocław 63 746

Razem 63 746

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJE^^DOL^^^SKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Ząbkowice Śląskie 17 020

Razem 17 020

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 m- 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. VVOJEV'^^DOl^0^ĄSI<|EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU 

Finansów i Budżetu



wn*
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

____________________________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Zgorzelec 15 540

Razem 15 540

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVVOg^DOLNQ^0iiEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Złotoryja 6 885

Razem 6 885

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 4 - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym,

Zadanie ni* 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



w*®
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_____________________________________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 mnpp Jelenia Góra 18 480

Razem 18 480

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

i  up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ ________________________________________________  ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 mnpp Legnica 23 414

Razem 23 414

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWg^^LNO^^KIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 mnpp Wałbrzych 27 133

Razem 27 133

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWTOY D O ^ L A S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.268.2020.MK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 mnpp Wrocław 215 752

Razem 215 752

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na 

utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu


