
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 września 2018 r.

FB-BP.3111.462.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 200/2018 z dnia 

19 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

010 01005

2058
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

58 513
2059 34 383
6258 165 533
6259 94 232

Razem 352 661

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.33.2018.BS z dnia 13 września 2018 r.

Środki były przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie kosztów opracowania 

projektów scaleń oraz kosztów zagospodarowania poscaleniowego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Zmniejszenia są wynikiem opóźnienia w realizacji projektu spowodowanego 

trudnościami związanymi z ustaleniem zasad szacunku oraz opracowania projektu scalania 

gruntów, uwzględniającego rozmieszczenie nowych działek.

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 u p .  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ dyla  Sap 
DYREKTOR w y d z ia ł u  

F inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 września 2018 r.

FB-BP.3111.462.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 200/2018 z dnia 

19 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

010 01005 2058 Starostwo Powiatowe 
Góra

78 502
2059 44 871

Razem 123 373

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.33.2018.BS z dnia 13 września 2018 r.

Środki były przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie kosztów opracowania 

projektów scaleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Zmniejszenia są wynikiem wydłużenia procedury przetargowej związanej 

z wyłonieniem wykonawcy na realizację dokumentacji projektowej.

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. w o jew o d yd o ln o l̂ą sk ieg o

¿Ć dyta Sapafa 
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 września 2018 r.

FB-BP.3111.462.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 200/2018 z dnia 

19 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

010 01005 2058 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

142 741
2059 81 589

Razem 224 330

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.33.2018.BS z dnia 13 września 2018 r.

Środki były przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie kosztów opracowania 

projektów scaleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Zmniejszenia są wynikiem wydłużenia procedury przetargowej związanej 

z wyłonieniem wykonawcy na realizację dokumentacji projektowej.

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 strome dochodów.

2 up. WC^Wi)DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 września 2018 r.

FB-BP.3111.462.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 200/2018 z dnia 

19 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

010 01005

2058
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

170 812
2059 97 634
6258 165 533
6259 94 232

Razem 528 211

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.33.2018.BS z dnia 13 września 2018 r.

Środki są przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie kosztów opracowania 

projektów scaleń oraz kosztów zagospodarowania poscaleniowego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

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.

2up.
WOJWOM d o ih o Slą sk,eg0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 września 2018 r.

FB-BP.3111.462.2018. AZ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 200/2018 z dnia 

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

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotyeh)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2058 Starostwo Powiatowe 
Jawor

101 265
2059 57 882

Razem 159 147

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.33.2018.BS z dnia 13 września 2018 r.

Środki są przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie kosztów opracowania 

projektów scaleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

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. WOJE^0fJY DOUySŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu




