
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2021 r.

FB-BP.3111.171.2021 .AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2021 

z dnia 18 czerwca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany: 

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Kamienna Góra 30 135

Razem 30 135

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.22.2021.BP z dnia 16 czerwca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Kamiennogórskiego na realizację zadań 

bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2021 r.

FB-BP.3111.171.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2021 

z dnia 18 czerwca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Bolesławiec 93 903

Razem 93 903

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.20.2021.BP z dnia 16 czerwca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Bolesławieckiego na realizację zadań 

bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2021 r.

FB-BP.3111.171.2021.AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2021 

z dnia 18 czerwca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 MNPP Jelenia Góra 24 180

Razem 24 180

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.18.2021.BP z dnia 16 czerwca 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Prezydenta Miasta Jelenia Góra na realizację 

zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym 

na zapłatę podatków od nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 

po stronie dochodów.


