
FB-BP.3111.292.202 l.M J

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Wałbrzych 1 650,00
Razem 1 650,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za lata 2017-2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

          z up. WOJEWOpYTOLNOŚLASł̂ iEGO

(Edyta Sapała ̂
z a s t ę p c a  Dy r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Jelenia Góra 33 288,00
Razem 33 288,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do 

2021 po stronie dochodów.

wprowadzenia zmian w budżecie na rok

DYREKTORA WYDZIAŁ!
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2021.MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Karpacz 62 231,00
Razem 62 231,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.292.202 l.M J

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Piechowice 1 745,00
Razem 1 745,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

Z up. W O JE W p f^ ^ A N p Ś i^ S K IE G O

C^Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.292.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sieipnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Gminy Podgórzyn 830,00
Razem 830,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

Zup. WOJEWOp>M50LNOŚLA8tfiEGO

@Ąyta SapimtT^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Szklarska Poręba 49 810,00
Razem 49 810,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

      Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJE' Y [XMNpät-ASKIEGO 

Edyta Sapała



FB-BP.3111.292.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kudowa -Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta Kudowa -Zdrój 136 771,00
Razem 136 771,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

_______________.            Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWODY D G I^^L Ą SK IE G O  

’  Edyta Sapała
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FB-BP.3111.292.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Gminy Lewin Kłodzki 3 352,00
Razem 3 352,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy Radków 109 505,00
Razem 109 505,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

L up. vVOJ6WOD>0 dLNOŚLASKIEGO

/Edyta Sapdfa 
Z A S T Ę P G ^ JY R E H a ^ tfr 'WYDZIAŁU 

Finortsów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 22 567,00
Razem 22 567,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

      ~  Z up.WOJEWOpY^DOLNOŚJ^SKIEGO

/ Edyta Sa£tikr~
z a s t ę p c t C*d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.292.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 72,00

Razem 72,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

Z up. WOJEVy0ÓY DOL^ŚLĄSKIEGO

C* Edyta Sabała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG2.4143.3.185.2021.MF.2877 (nr wewnętrzny MF102) z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 2 162,00
Razem 2 162,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.2 -  Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1 -  Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1 -  Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2021 po stronie dochodów.

Zup W OJhVpdYDOLNO^KIEGO

([.Edyta Sap?iffi~
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


