
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.485.202 l.MK

Starostwo Powiatowe 

Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2021 r. 

MF/IP5.4143.3.34.2021.MF.WPR.PROW.2020.5182 (nr wewnętrzny MF170) 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

010 01005 6258
SP Złotoryja

3 209 851,00

010 01005 6259 1 834 988,00
Razem 5 044 839,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) przeznaczone są na 

realizację operacji „Scalanie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski”, 

w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe", poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -  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 21. - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie 21.5. - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, 

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie 21.5.9. - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie 21.5.9.1. - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i 

wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
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