
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

FB-BP.3111.290.2016. AZ

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2016 z dnia 

13 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

010 01005 2210 20 000

900 90005 2210 240 000

900 90007 2210 2 000
razem 242 000 20 000

Zwiększenia kwoty dotacji w dziale 010 dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 

7 października 2016 r. sporządzonym w oparciu o wniosek Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego nr MGW.III.7153.470.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów monitorowania zmian użytkowania 

gruntów i ich bonitacji.

Zmniejszeń kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska nr NRŚ-RŚ.3122.20.2016.CB z dnia 5 października 

2016 r. sporządzonym w oparciu o wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Obszarów 

Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

nr DOW-S.III.3037.24.2016.MJ z dnia 20 września 2016 r.



Powyższa zmiana wynika z:

- rezygnacji z realizacji zadania pn „Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z 

uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5” 

(rozdział 90005),

- braku konieczności pozyskiwania wypisów z ewidencji gruntów w trakcie prowadzonych 

postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia oddziaływania akustycznego 

autostrady A-4 na tereny chronione przed hałasem (rozdział 90007).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Rozdział 01005:

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.

Zadanie 12.3 -  Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

Podzadanie 12.3.1 -  Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

Działanie 12.3.1.2. -  Programy ochrony powietrza.

Rozdział 90007 

Funkcja 12 -  Środowisko,

Zadanie 12.1 -  System ochrony środowiska i informacji o środowisku,

Podzadanie 12.1.4 -  Ochrona przed skutkami zagrożeń,

Działanie 12.1.4.1. -  Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Rozdział 90005:

Funkcja 12 -  Środowisko,
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