
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Świdnica 35 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu scalania 

gruntów i zagospodarowania poscaleniowego (operacja „Scalanie gruntów wsi Granica, 

Tomkowice, Godzieszówek” PROW 2014-2020).

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.

up. WOJEWODY DG ILASKIEGÍ

Celina Marzma Dziedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Zgorzelec 1 339

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie, zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego, kosztów realizacji prac związanych z okazaniem granic 

i podziałem działki dożywotniego użytkowania i 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.

2 up. WOJEWODY D ^ N O ^ S K IE G O

Celina $w rze naDziedziak
RADCA GE NERALNY

y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Złotoryja 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu scalania 

gruntów i zagospodarowania poscaleniowego (operacja „Scalanie gruntów wsi Prusice” 

PROW 2014-2020).

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. WOJEWODY DGjlNOŚUĄSKIEGO 

Celina MarzeBoDziedziuk
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Jawor 42 296

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie, zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego, kosztów realizacji drugiego etapu modernizacji osnowy 

szczegółowej na terenie powiatu jaworskiego (część 1 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 Q^.N0m-ĄSKIEG0

Celina Mantena Dziedziak
RADCA 0ENERALN -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 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 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie zwiększonych, w związku ze stwierdzonym 

zniszczeniem trwale stabilizowanych znaków geodezyjnych, 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.

w o j e w o d y  d o i^  J a s k ie g o

Celina m r z e i ^ z i e d z ia k  
r a d c a  GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 21.10 SP Kłodzko 120 317

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów modernizacji baz danych ewidencji 

gruntów i budynków realizowanej na obszarze jednostki ewidencyjnej Kłodzko -  gmina oraz 

przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów zasobu wraz z utworzeniem dla nich 

metadanych i zasileniem nimi systemu teleinformatycznego ERGO.

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 DO^n OŚLĄSKIEGC
/K \ '  J l '

Celina Mm^eńaDziedziak 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Lubin 6 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie, zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego kosztów wykonania modernizacji osnowy wysokościowej 

i poziomej na terenie objętym wpływami eksploatacji górniczej -  moduł la.

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. WQJEW0DY,D0lN 03LĄSKIEG0

Celina Marzono Dziedziak
RADCA G3NERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Lwówek Śląski 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przetworzenia materiałów zasobu 

do postaci dokumentów elektronicznych wraz z ewidencjonowaniem materiałów zasobu z lat 

1963-2015.

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

É É "Celina Marzana Dziedziab
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________________________________________(  w złotych)

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów dostosowania przetworzonych 

do postaci cyfrowej w latach 2010-2014 materiałów zasobu do obowiązujących przepisów 

prawa -  etap 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.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Polkowice 30 000

Zup.WOJEW LASKIEGO

Celina A edziak
RAD



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej 

geodezyjnej osnowy wysokościowej miasta Legnicy.

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 DOĆNOfcLĄSKIEGC

Celina ¡MrĘna Dziedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

FB-BP.3111.347.2017.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2017 

z dnia 15 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

____________________________________. ______________________ __________________________________________________________________________________________________ _____________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 m.n.p.p. Wrocław 60 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej 

dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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.

jp. WOJEWODY Di  LĄSKiEGC

Celina Marz 
RADCA C

ma Dziedziak 
NERALNY


