
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 października 2018 r.

FB-BP.3111.536.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 228/2018 z dnia 

9 października 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 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra 1 500

Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.35.2018.BS z dnia 8 października 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów dokonania podziału 

działki dożywotniego użytkowania nr 143/2 obręb Jawiszów, gmina Kamienna Góra.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 października 2018 r.

FB-BP.3111.536.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 228/2018 z dnia 

9 października 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 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 1 772

Razem 1772

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.35.2018.BS z dnia 8 października 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów ustalenia, okazania 

i trwałej stabilizacji granic działki nr 23/3 AM-1 obręb Stara Łomnica, gmina Bystrzyca 

Kłodzka.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 października 2018 r.

FB-BP.3111.536.2018.AZ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 228/2018 z dnia 

9 października 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

____________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 1 800

Razem 1 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.35.2018.BS z dnia 8 października 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów dokonania podziału 

i okazania granic działki siedliskowej nr 597 AM-4 obręb Dłużyna Górna, gmina Pieńsk.

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. ,■


