
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.174.2022. AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.113.2022.ZW z dnia 12 lipca 2022 r. (DW 149/2022) zostały wprowadzone 

w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_________    (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 MNPP Jelenia Góra 20 214,00

Razem 20 214,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska 85/02.3122.1.284.2022.WZW z dnia 7 lipca 2022 r. i 85/02.3122.1.285.2022 

z dnia 8 lipca 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa -  

na zapłatę podatku od nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów. 2 up. wojewody DolnoS

Celina A5



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.174.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.113.2022.ZW z dnia 12 lipca 2022 r. (DW 149/2022) zostały wprowadzone 

w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

700 70005 2110 SP Dzierżoniów 7 500,00

Razem 7 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska 85/02.3122.1.290.2022.WZW z dnia 7 lipca 2022 r. i 85/02.3122.1.291.2022 

z dnia 8 lipca 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa -  

na wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, celem ustalenia wysokości 

czynszu dzierżawnego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów. Z Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel WWM&MJsb, y^ cd ziiik
"  d y r e k t o r w y d z ia łu  

Finansów i kudżetu


