
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2020 r.

FB-BP.3111.381.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 232/2020 

z dnia 19 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Głogów 7 400

Razem 7 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.62.2020.BP z dnia 14 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 

związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚ



I
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2020 r.

FB-BP.3111.381.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 232/2020 

z dnia 19 października 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 14 957

Razem 14 957

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.50.2020.BP z dnia 14 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych 

w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość położoną 

w Karpaczu w granicach działek nr 641/2 i nr 643/1;

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 dokonania zmian w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.
7. up. WOJEWC

Celino. M  
DYREK 

Finansów i Bu


