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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UM Jelenia Góra 33 438,00
Razem 33 438,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

ź ^  w l w s i m i e g o

Celina J
DYREKTOR WYDzi^Łij 

Finansów i BudżaA
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UM Karpacz 63 754,00
Razem 63 754,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

2  up w ojevw w dou w s u ^ e a c ,  

Celina
d y re k to r  wydzT u 1

l-inansów i Budżetu '
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Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UM Piechowice 1 818,00
Razem 1 818,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR W YqpALU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UM Kudowa Zdrój 138 296,00
Razem 138 296,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

I  up. WOJE!̂ J ^ k N ^ jA S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDSJAŁU 

Finansów i Budżatu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UM Szklarska Poręba 51 559,00
Razem 51 559,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Zup.
w o j e w o d y  d o l n o ś l ^ k ie g o

Celina Mari
d y r e k to r  w y d .

Finansów i "  JJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UMiG Jelcz-Laskowice 38,00
Razem 38,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Ł  Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR W YD ^M u 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UMiG Sobótka 1 254,00
Razem 1 254,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

I  up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MmzemtW&ćUziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UMiG Szczytna 23 548,00
Razem 23 548,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Z up. WOJEV

Celina Marzena
DYREKTOR WYDZfy ŁU 

Finansów i Budżet \

JEGO
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Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UMiG Radków 116 820,00
Razem 116 820,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

(boitiduA/
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dńedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UG Lewin Kłodzki 3 486,00
Razem 3 486,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celind —w i/dziak
d y r e k to r  w y Bź ia łu

Finansów i Bucftstu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.127.2022.MF.2367 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UG Podgórzyn 863,00
Razem 863,00

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 2021.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 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 

2022 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina W & O i 
DYREKTOR'

Finansów i Budże\u


