
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3111.462.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2017 

z dnia 18 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Polkowice 2 651

Razem 2 651

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.32.2017.BS z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów dostosowania przetworzonych 

do postaci cyfrowej w latach 2010-2014 materiałów zasobu do obowiązujących przepisów 

prawa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Ec/vtą^Sa0ffŹi
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3111.462.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2017 

z dnia 18 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 120 000

Razem 120 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.32.2017.BS z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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 WOJEWODY
o l h o ś l ą $ k ie g q

Eifyia Sapafa
HEKTOR Wvr>7id y r e k t o r  w y d z ia ł u

F'nansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3111.462.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2017 

z dnia 18 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

010 01005 2110 SP Lwówek Śląski 17 600

Razem 17 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.32.2017.BS z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na przeprowadzenie postępowania przetargowego 

w związku z realizacją zadań związanych ze zwrotem 24 działek dożywotniego użytkowania 

oraz działek siedliskowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'Sapd& ~  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3111.462.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2017 

z dnia 18 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

______________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Kłodzko 2 583

Razem 2 583

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.32.2017.BS z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji prac związanych 

z nieodpłatnym nadaniem na własność działki dożywotniego użytkowania położonej 

w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 324/1 obręb Długopole Górne, gmina 

Międzylesie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów. AOi/icrnZup. WOJEWODY DpUWSL^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3111.462.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2017 

z dnia 18 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

______________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Świdnica 19 000

Razem 19 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.32.2017.BS z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu scalania 

gruntów i zagospodarowania poscaleniowego (operacja „Scalanie gruntów wsi Granica, 

Tomkowice, Godzieszówek” PROW 2014-2020).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

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

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW0DY,D0LN0ŚLĄSKIEG0

aayta  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


