
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.535.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 254/2017 

z dnia 07 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

710 71012 2110 SP Świdnica 82 569

Razem 82 569

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.35.2017.BS z dnia 06 listopada 2017 r.

Środki przeznaczone były na realizacji zadań z zakresu digitalizacji materiałów zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.

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 D0^0$UVc:K!EG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.535.2017.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 254/2017 

z dnia 07 listopada 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 82 569

Razem 82 569

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.35.2017.BS z dnia 06 listopada 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 dochodow. z up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


