
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

FB-BP.3111.449.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 192/2018 z dnia 

13 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

86 000

Razem 86 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.32.2018.BS z dnia 11 września 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadania 

związanego z przetwarzaniem, archiwizacją oraz przechowywaniem materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.
Z up. WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

C / Edyta SapafóT' 
d w e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

FB-BP.3111.449.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 192/2018 z dnia 

13 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

23 000

Razem 23 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.32.2018.BS z dnia 11 września 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie, zwiększonych 

w  wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, kosztów opracowania projektu 

modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu 

ząbkowickiego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 wprowadzenia zmian w  budżecie na rok
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

2018 po stronie dochodów.

Rnansów i Budżetu



FB-BP.3111.449.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 192/2018 z dnia 

13 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

710 71012 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław 77 000
Razem 77 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.32.2018.BS z dnia 11 września 2018 r.

Zmniejszenie dotacji jest wynikiem odstąpienia przez Starostwo Powiatowe we 

Wrocławiu od realizacji zaplanowanych w  roku bieżącym zadań.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 wprowadzenia zmian w  budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.
Z up. WOJEWpBY DOLNOŚLĄSKIEGO

^  Edyta SdpKla 
DYREKTO R WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.449.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 192/2018 z dnia 

13 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 3 000

Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.32.2018.BS z dnia 11 września 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów okazania granic 

działki dożywotniego użytkowania wyznaczonej w  granicach działek 238/1 i 55/3, AM-2, 

obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec oraz działki siedliskowej wyznaczonej w  granicach 

działki 41/2, AM-2, obręb Czerwona Woda, gmina Węgliniec.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D Y ^ ^ O R
Finansów i Budżetu


