
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2110 powiat kłodzki 1 099
710 71012 2110 powiat kłodzki 180 000

razem 181 099

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01005 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

realizacji prac związanych z nieodpłatnym nadaniem na własność działki siedliskowej 

położonej w miejscowości Nowa Ruda przy ul. Młyńskiej 3, nr 323/3 obręb 4-Nowa Ruda.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 71012 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków realizowanej na obszarze jednostki 

ewidencyjnej Kłodzko -  gmina.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 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.

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 2017 

po stronie dochodów.

Dział 710:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2110 powiat lubański 5 412
710 71012 2110 powiat lubański 30 750

razem 36 162

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01005 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

wykonania podziału działki nr 980/7 obręb Miłoszów oraz działki nr 17 obręb Zalipie, celem 

wydzielenia działek dożywotniego użytkowania.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 71012 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

modernizacji bazy osnów szczegółowych istniejących punktów poprzez dostosowanie 

numeracji w bazie i na opisach oraz przeliczenie współrzędnych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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.

Dział 710:

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 2017 

po strome dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2110 powiat zgorzelecki 1 680
710 71012 2110 powiat zgorzelecki 86 500

razem 88 180

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01005 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

zrealizowanych prac związanych ze zwrotem prawa własności działki dożywotniego 

użytkowania i siedliskowej.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 71012 przeznaczone jest na pokrycie kosztów 

założenia ewidencji budynków w jednostkach Sulików, Pieńsk -  obszar wiejski oraz 

Węgliniec -  obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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.

Dział 710:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODYJJOLN jOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


