
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.428.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 255/2020 

z dnia 3 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_____________________________ _________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Wałbrzych 7 251

Razem 7 251

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.72.2020.BP z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów 

zastępstwa procesowego zasądzonych wyrokami Sądu Rejonowego w Wałbrzychu syg. akt IC 

240/19 z dnia 27 stycznia 2020 r. i syg. akt VIII 175/2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawach o wydanie nieruchomości.

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. WOJEWptbY DOLNOŚ^KIEGO

Celina M arzena urtfA ziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeoj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.428.2020.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 255/2020 

z dnia 3 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________ _____________________ ___________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 mnpp Wałbrzych 29 446

Razem 29 446

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i ŚrodowiskaNRŚ-RŚ.3122.73.2020.BP z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie uszkodzonej 

połaci dachowej w budynku przy ul. Niepodległości 54 w Wałbrzychu spowodowanej opadami 

atmosferycznymi.

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.
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