
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.115.2017. JK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

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

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 30 000

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 dofinansowanie kosztów 

przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasobu wraz z utworzeniem 

dla nich metadanych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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 XJ0L^ŚLĄ SK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.115.2017. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

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

(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Oława 18 450

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 usługi konwersji 

w bazie danych systemu informatycznego EWID 2007, polegającej na przekształceniu 

dotychczasowych numerów ksiąg wieczystych do nowego formatu z zachowaniem historii 

zmian.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.115.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

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

WO JEWÓD A DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Legnica 50 000

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 przetworzenia 

analogowych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci 

cyfrowej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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. WOJEWÔ KĴ tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.115.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 37/2017 

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

(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 130 000

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 założenia baz 

danych BDOT500 i GESUT dla miasta Karpacza.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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 lip. W OJEW Opyl5^łOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.115.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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

710 71012 2110 SP Jawor 124 000

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 realizacji drugiego 

etapu modernizacji osnowy szczegółowej na terenie powiatu jaworskiego (część 1 zadania -  

miasto i gmina Bolków).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 - Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 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. WOJEWO t̂^^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


