
FB-BP.3111.241.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.176.2022.MF.2771 

(nr wewnętrzny MF102) z dnia 22 sierpnia 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 Legnickie Pole 3 710 758,58
Razem 3 710 758,58

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów w związku ze zmiana zakresu opodatkowania elektrowni 

wiatrowych..

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.176.2022.MF.2771 

(nr wewnętrzny MF102) z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 UMiG Góra 466 748,92
Razem 466 784,92

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów w związku ze zmiana zakresu opodatkowania elektrowni 

wiatrowych..

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.176.2022.MF.2771 

(nr wewnętrzny MF102) z dnia 22 sierpnia 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 Sulików 396 357,00
Razem 396 357,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów w związku ze zmiana zakresu opodatkowania elektrowni 

wiatrowych..

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.176.2022.MF.2771 

(nr wewnętrzny MF102) z dnia 22 sierpnia 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 Zagrodno 672 486,00
Razem 672 486,00

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów w związku ze zmiana zakresu opodatkowania elektrowni 

wiatrowych..

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.176.2022.MF.2771 

(nr wewnętrzny MF102) z dnia 22 sierpnia 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 Zgorzelec 2 849 552,18
Razem 2 849 552,18

Powyższe zwiększenie planu, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 32), stanowi 

rekompensatę utraconych dochodów w związku ze zmiana zakresu opodatkowania elektrowni 

wiatrowych..

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.
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