
FB-BP.3111.188.2017.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Złotoryja 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej 

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ y ta  Sd^ala 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.188.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________________ ____________ ( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Świdnica 185 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej 

dokumentów zasobu wraz z utworzeniem dla nich metadanych i rejestrów przestrzennych 

(miasta Świdnica, Strzegom i Świebodzice).

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.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.188.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Polkowice 158 050

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów wykonania 

transformacji danych PZGiK w systemie TURBOEWID z układu 65s4 do układu 2000s5, 

pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów zasobu wraz 

z utworzeniem dla nich metadanych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

miasta i gminy Radwanice polegającej na ujawnieniu w bazie brakujących budynków wraz 

z atrybutami opisowymi.

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. ^ UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.188.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Lubin 63 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 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 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S apaft^  
DYREKTOR w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.188.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Kamienna Góra 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów przetworzenia 

do postaci elektronicznej 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E t̂ytaScąkfflu 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.188.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

_______ ____________________ _________________________________________ ____________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 9 852

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej gminy Podgórzyn oraz 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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EdytfiSagdfa 
DY REK JOR W YfcM Lu 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.188.2017.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2017 

z dnia 08 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

_______ ____________________ _________________________________________ ____________ ( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Bolesławiec 89 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Nr GK-PB.3111.1.14.2017.BS z dnia 01 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu bolesławieckiego (część C zadania).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


