
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko 2 276
Razem 2 276

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów wyznaczenia i okazania 

granic działek nr 206/1 i 206/3 obręb Bartnica, gmina Nowa Ruda oraz działki 32/2 obręb 

Wilcza, gmina Kłodzko, celem nieodpłatnego nadania działek siedliskowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYJ)0LN^LJSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubań 2 500

Razem 2 500
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów podziału działki nr 232 

obręb Rudzica, gmina Siekierczyn, celem uregulowania stanu prawnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY. DOLNpŚLĄŚKIEGO

M yta  Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski 40 000

Razem 40 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań 

związanych ze zwrotem 24 działek dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGt

dyla Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i 8udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 3 061
Razem 3 061

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.122.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów okazania granic oraz 

dokonania podziału działek dożywotniego użytkowania nr 449/2 i 458/1 AM-2 obręb 

Studniska Dolne, gmina Sulików a także działek siedliskowych nr 167/7 AM-1 obręb 

Gronów, gmina Zgorzelec i 79 AM-3 obręb III Pieńsk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eayia Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Góra 70 000
Razem 70 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na poszerzenie zakresu realizacji modernizacji 

osnowy szczegółowej sytuacyjnej i wysokościowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Effiyta Śpptffa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra 50 000

Razem 50 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów przetworzenia do postaci 

elektronicznej materiałów archiwalnych zasobu wraz z utworzeniem dla nich metadanych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

z up. wojEwperf do^ ś i^ sk ie g o

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Legnica 50 000
Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów przetworzenia do postaci 

elektronicznej materiałów archiwalnych zasobu wraz z utworzeniem dla nich metadanych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

ŚLĄSKIEGO

'‘¡Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 9 440
Razem 9 440

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie, większych od zakładanych na 

etapie przygotowania postępowania przetargowego, kosztów modernizacji oraz uzupełnienia 

osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie powiatu trzebnickiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO7  ̂
Earyta Sdpaia 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 18 300
Razem 18 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie, większych od zakładanych na 

etapie przygotowania postępowania przetargowego, kosztów modernizacji szczegółowej 

osnowy poziomej na terenie części gminy Wołów i całego miasta Wołów wraz z ujawnieniem 

danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

%dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.281.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 111/2017 

z dnia 07 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław 20 000
Razem 20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.22.2017.BS z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie, większych od zakładanych na 

etapie przygotowania postępowania przetargowego, kosztów aktualizacji bazy danych 

geodezyjnej osnowy poziomej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyla Sapała


