
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.189.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 77/2017 z dnia 
8 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

010 01005 2058 powiat świdnicki 205 997,49
010 01005 2059 powiat świdnicki 117 745,23
010 01005 6258 powiat świdnicki 27 525,93
010 01005 6259 powiat świdnicki 16 401,11

razem 367 669,76

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.15.2017.BS z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację operacji „Scalanie gruntów 
wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom” w ramach PROW 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 
po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DO!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.189.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 77/2017 z dnia 
8 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

010 01005 6258 powiat dzierżoniowski 0,35
010 01005 6259 powiat dzierżoniowski 0,44

razem 0,79

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.15.2017.BS z dnia 1 czerwca 2017 r.

Środki przeznaczone były na realizację zadań w ramach PROW 2014-2020, scalanie 
gruntów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 
po stronie dochodów.

Z up. VI SciĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.189.2017. AZ

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 77/2017 z dnia 
8 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

010 01005 6258 powiat górowski 0,63
010 01005 6259 powiat górowski 0,43

razem 1,06

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.15.2017.BS z dnia 1 czerwca2017 r.

Środki przeznaczone były na realizację zadań w ramach PRO W 2014-2020, scalanie 
gruntów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 
po stronie dochodów.

¡nansów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.189.2017.AZ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 77/2017 z dnia 
8 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

010 01005 6258 powiat złotoryi ski 0,95
010 01005 6259 powiat złotoryj ski 0,24

razem 1,19

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 
i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.15.2017.BS z dnia 1 czerwca 2017 r.

Środki przeznaczone były na realizację zadań w ramach PRO W 2014-2020, scalanie 
gruntów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 2017 
po stronie dochodów.


