
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
_________________________________________________( w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 50 000

Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów dostosowania bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^E ęlyla  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 17 385

Razem 17 385

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przeliczenia osnowy wysokościowej do 

układu PL-EVRV2007 NH.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODA D0U£QŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

_______ (  w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 90 600

Razem 90 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca 2018 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie, zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego, kosztów realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy 

na obszarze gminy Mściwojów, Wądroże Wielkie i gminy miejskiej Jawor oraz pokrycie 

kosztów modernizacji szczegółowej osnowy na terenie gminy Paszowice.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S a ^ ła  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra 50 000

Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy baz BDOT 500 

i GESUT na terenie powiatu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po strome dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C , 4 f ' -t&yta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 109 450

Razem 109 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów informatyzacji pzgik (moduł i.Kerg oraz 

licencje GEO-INFO mapa) oraz ewidencjonowania materiałów zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

EZytp. Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 60 000

Razem 60 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przetworzenia mapy zasadniczej 

z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla 10 obrębów ewidencyjnych gminy Cieszków.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 70 000

Razem 70 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków jednostki ewidencyjnej Chocianów -  obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWpgPr' DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sa\ 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

__________     (  w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 226 900

Razem 226 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów informatyzacji i gromadzenia 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DDLNOŚUS

^E dyta Sffyatfi 
DYRłKTO R w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.274.2018.HS
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

__________       (  w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja 70 000

Razem 70 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.19.2018.BS z dnia 8 czerwca 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przetwarzania i ewidencjonowania 

dokumentów wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

s Ś & S i '

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


