
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.397.2021.AB

Wrocław, dnia 04 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 287/2021 

z dnia 04 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______ ___________ _________ _________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Wałbrzych 10 500,00

Razem 10 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.47.2021.BP z dnia 28 października 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Wałbrzyskiego na wypłatę 

odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działkę gruntu ( nr 37/3 o pow. 0,0316 ha obręb 

nr 0008 Unisław Śląski, gmina Mieroszów) wydzieloną pod drogę krajową, która na mocy 

prawa - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) przeszła na własność 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

FB-BP.3111.397.2021.AB

Wrocław, dnia 04 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 287/2021 

z dnia 04 listopada 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 44 501,00

Razem 44 501,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska NRŚ-PBS.3122.49.2021.BP z dnia 28 października 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Kamiennogórskiego na zapłatę 

odszkodowania za utracone przez PKP S.A. z/s w Warszawie prawo użytkowania 

wieczystego do nieruchomości położonej w mieście Kamienna Góra (działka nr 62/7, obręb 1, 

o pow. 0,1538 ha). Przedmiotowa działka została wydzielona pod korytarz komunikacyjny 

autostrady A3 - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1899).

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.
'  up. WOJEWODY .DOLNO&ASKIEGO


