
FB-BP.3111.77.2017. AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat bolesławiecki 141 000
razem 141 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu bolesławieckiego (część D i E 

zadania).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017

po stronie dochodów. ,.
Z up. W OJEW pBfj^OJŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat dzierżoniowski 54 000
razem 54 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów inwentaryzacji 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Bielawa, miasta Piława 

Górna oraz gminy Pieszyce wraz ze sporządzeniem projektu modernizacji osnowy.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W OJEW ODYM HI0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat głogowski 77 000
razem 77 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia7 m arca2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów sporządzenia 

projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla modułów 1 i 2 (gmina miejska 

Głogów, gmina wiejska Głogów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z  up. W O J E W ^ Y I ^ W O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.77.2017A Z

Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat górowski 120 000
razem 120 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów modernizacji 

osnowy szczegółowej (obręb miasto Wąsosz i okolice) oraz aktualizacji ewidencji gruntów 

i budynków (założenie ewidencji budynków dla obrębów gmin Góra i Niechlów).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O JEW P^^W JO ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017A Z

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat j eleniogórski 30 000
razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej gminy Podgórzyn oraz miasta Karpacza.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up, W O JEW ^y^ i^^W O ŚLĄ iK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017. AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat kamiennogórski 50 000
razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów przetworzenia do 

postaci elektronicznej dokumentów zasobu wraz z utworzeniem dla nich meta danych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0D)^pJ0ŚLĄ?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat lubiński 90 000
razem 90 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów wykonania 

modernizacji osnowy wysokościowej i poziomej na terenie objętym wpływami eksploatacji 

górniczej -  moduł I.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów. Z up. W OJEW CD^PJOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017A Z

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat lwówecki 135 000
razem 135 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów założenia 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gmin Lwówek Śląski i Gryfów Śląski wraz 

z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz 

przetworzenia materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych wraz 

z ewidencjonowaniem materiałów zasobu wytworzonych do dnia 8 stycznia 2014 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017

po stronie dochodów. ,
*  Z up. WOJEWODKiOLWOSiĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat milicki 79 200
razem 79 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z ujawnieniem danych w bazie danych 

szczegółowych osnów geodezyjnych (część A i B zadania).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po strome dochodów.
Z up. V

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ

Finansów i Budżetu
U

KI EGO



FB-BP.3111.77.2017.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat polkowicki 95 000
razem 95 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów realizacji 

zadania „Uzupełnienie istniejącej bazy GESUT i BDOT500 o brakujące atrybuty opisowe 

i graficzne dla gminy Gaworzyce wraz z modernizacją bazy egib”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
2 up. WOJE

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

KIEGO



FB-BP.3111.77.2017. AZ

W OJEW ODA D O LN O ŚLĄ Sia Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat strzeliński 115 000
razem 115 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów przeglądu, 

inwentaryzacji oraz opracowania projektu modernizacji poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJl .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

FB-BP.3111.77.2017A Z

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat średzki 60 000
razem 60 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta i gminy Środa Śląska 

z wykorzystaniem materiałów związanych z przygotowaniem do realizacji tego zadania z lat 

ubiegłych wraz z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

Edyta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i fc>udz6lu

MEGO



FB-BP.3111.77.2017A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat świdnicki 100 000
razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów przetworzenia do 

postaci elektronicznej dokumentów zasobu wraz z utworzeniem dla nich metadanych 

i rejestrów przestrzennych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
I up. WOJ

Edyta Sapała
DYREĆTOR WYDZIAł

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat trzebnicki 25 000
razem 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów inwentaryzacji oraz 

uzupełnienia osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie powiatu trzebnickiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJE

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAt

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.77.2017A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat wałbrzyski 100 000
razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów harmonizacji 

numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz 

założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów (zadanie I).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu

KIEGO



FB-BP.3111.77.2017A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat wołowski 100 000
razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy poziomej na terenie części gminy Wołów i całego miasta Wołów wraz 

z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJ

DYI
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.77.2017. AZ

Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat wrocławski 25 000
razem 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów dostosowania bazy 

danych szczegółowej osnowy wysokościowej do obowiązujących przepisów wraz 

z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów. Zup WOJ-""-’ ś?

'p:-: ;m - •'' U
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.77.2017.AZ

Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 powiat złotoryj ski 84 000
razem 84 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej dla miasta i gminy Świerzawa oraz miasta 

Wojcieszów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

Finansów i buóietu



FB-BP.3111.77.2017.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 25/2017 z dnia 

16 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Legnica 165 000
razem 165 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zakończenia 

budowy bazy BDOT500.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 

po stronie dochodów.


