
FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Bolesławiec 1 960

Razem 1960

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

Cel 
D

L up. we KIEGO

bA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany: 
______________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Dzierżoniów 3 566

Razem 3 566

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

Celin
DY!



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.378.2021.GF

Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Głogów 2 181

Razem 2 181

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
Ł up



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Góra 1 242

Razem 1 242

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
Z up. W O JE



FB-BP.3111.378.2021. GF
Starostwo Powiatowe 
Jawor

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Jawor 2 658

Razem 2 658

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Jelenia Góra 2 600

Razem 2 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
i  up



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Kamienna Góra 601

Razem 601

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Kłodzko 3 992

Razem 3 992

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021. GF
Starostwo Powiatowe 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Legnica 3 070

Razem 3 070

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów. Z up. ivoJ7.*nny i :' v X V

■ .miśKj,



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Lubań

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Lubań 1 539

Razem 1 539

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Lubin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Lubin 2 051

Razem 2 051

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Lwówek Śląski 1 222

Razem 1222

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów. 7 u ,.n  (r,.

Celina



FB-BP.3111.378.2021. GF
Starostwo Powiatowe 
Milicz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany: 
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Milicz 940

Razem 940

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany: 
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Oleśnica 4 705

Razem 4 705

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Oława

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Oława 3 948

Razem 3 948

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i ŚrodowiskaNRŚ-RŚ.3122.52.202l.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
____________________    (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Polkowice 1 505

Razem 1 505

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Strzelin 2 308

Razem 2 308

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Środa Śląska 4 474

Razem 4 474

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021. GF
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Świdnica 4 126

Razem 4 126

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany: 
__________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Trzebnica 6 865

Razem 6 865

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

r , , r



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Wałbrzych 1 116

Razem 1116

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021. GF
Starostwo Powiatowe 
Wołów

WOJEWODA ÓOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Wołów 2 659

Razem 2 659

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
2 up. r
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D



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany: 
____________________    (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Wrocław 17 360

Razem 17 360

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
Z up. V



Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Ząbkowice Śląskie 2 972

Razem 2 972

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.378.2021.GF



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Zgorzelec 2 147

Razem 2 147

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01095 2110 SP Złotoryja 1 240

Razem 1240

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.
1 ! ? ' '



FB-BP.3111.378.2021.GF
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 mnpp Jelenia Góra 400

Razem 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 — System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Urząd Miasta 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 mnpp Legnica 1 135

Razem 1 135

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.

Celi



FB-BP.3111.378.2021.GF
Urząd Miasta 
Wałbrzych

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 mnpp Wałbrzych 629

Razem 629

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.378.2021.GF
Urząd Miasta 
Wrocław

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 270/2021 z dnia 

22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 roku następujące zmiany:
________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01095 2110 mnpp Wrocław 11 789

Razem 11 789

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-RŚ.3122.52.2021.AK z dnia 21 października 2021 r.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1683 ze zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), 

w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16 -  Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1 -  Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.4 -  System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego,

Działanie 16.1.4.6 -  Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 

po stronie dochodów.


