
FB-BP.3111.290.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

010 01005 2110 powiat głogowski 20 000
razem 20 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O ^0^O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.290.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

010 01005 2110 powiat oławski 6 000
razem 6 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nx GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.
Z up. W OJEVVO ^0L^ŚLąSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.290.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 powiat polkowicki 1 100
razem 1 100

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie brakujących kosztów podziału nieruchomości, 

niezbędnego do zakończenia prowadzonego postępowania.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016

po strome dochodów. z up W0JEW0pVl5^W0ŚLĄ'SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

FB-BP.3111.290.2016.AZ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 powiat świdnicki 29 700
710 71012 2110 powiat świdnicki 14 300

razem 44 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów monitorowania zmian użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach 

wiejskich gminy Strzegom objętych planowanym scalaniem gruntów (dział 010),

- pokrycie kosztów przetwarzania do postaci elektronicznej i ewidencjonowania dokumentów 

tworzących powiatowy zasób dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dział 710).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Dział 010:

Funkcja 21 -  Polityka rolna i rybacka,



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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie;2l.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.

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

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

po stronie dochodów.

Dział 710:

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.290.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 24 300
razem 24 300

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

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

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W O J^ ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.290.2016A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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 § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Legnica 10 000
razem 10 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.40.2016.BS z dnia 7 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są na dostosowanie baz ewidencji gruntów i budynków do 

potrzeb teleinformatycznych i nowego pojęciowego modelu danych zgodnego 

z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

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

po stronie dochodów. , 1PI/l!Tn
Z up. W O JEW O ^D O LN ^LĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu


