
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.388.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
w Górze

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2018 

z dnia 7 sierpnia 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 w Górze 30 000

Razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.27.2018.BS z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na wykonanie skanowania oraz kalibracji rastrów analogowej 

mapy zasadniczej.

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.388.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
w Wolowie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2018 

z dnia 7 sierpnia 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 w Wołowie 72 560

Razem 72 560

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.27.2018.BS z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie, zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego, kosztów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na 

obszarze gminy Brzeg Dolny oraz przetworzenia 1189 sekcji analogowych map zasadniczych 

do postaci skalibrowanego rastra.

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. W^JEWODYDO^WOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.388.2018.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2018 

z dnia 7 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Legnica 25 000

Razem 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.27.2018.BS z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów cyfryzacji dokumentacji 

stanowiącej podstawy wprowadzania zmian w bazie EGiB miasta Legnicy.

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.
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