
FB-BP.3111.115.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Zgorzelec 4 030

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.9.2017.BS z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów okazania granic 

działek siedliskowych nr 262 i 358 AM-2 obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec oraz podziału 

działek siedliskowych nr 49 AM-1, obręb Gozdanin, gmina Zgorzelec i nr 17/3 AM-1 obręb 

Białopole, gmina Bogatynia.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie nr 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna 

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O D^adLęŚLĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.115.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Kamienna Góra 1 490

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.9.2017.BS z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów wykonania podziału 

działki nr 246/1 położonej w Jawiszowie, gmina Kamienna Góra, celem wydzielenia działki 

siedliskowej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie nr 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna 

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów.

I Z up. W O J E W O ^ r t J ^ W Ś U iS K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.115.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 roku następujące zmiany:

WOJEWÓiDA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Lubań 2 460

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.9.2017.BS z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów ustalenia i okazania 

granic działki nr 273/1 obręb Platerówka, celem uregulowania stanu prawnego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 - Polityka rolna i rybacka,

Zadanie nr 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna 

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 - Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O J)H i^^ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


