
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.150.2018.HS

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 59/2018 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
____________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubań 4 114

Razem 4114

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.11.2018.BS z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów okazania granic działki nr 838, obręb 

Siekierczyn, gmina Siekierczyn oraz działki nr 1163/1, obręb Olszyna, gmina Olszyna.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E dyta^ ^ ała  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.150.2018.HS

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 59/2018 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 7 450

Razem 7 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.11.2018.BS z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podziału działki nr 276/4 obręb Świerki, 

gminaNowa Ruda celem wydzielenia działki siedliskowej, podziału działki nr 271 obręb Nowa 

Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka celem wydzielenia działki dożywotniego użytkowania 

i działki siedliskowej oraz wznowienia, okazania i trwałej stabilizacji granic oraz aktualizacji 

powierzchni działki dożywotniego użytkowania nr 124/7 obręb Tłumaczów gmina Radków.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.150.2018.HS

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 59/2018 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
___________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów 2 500

Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.11.2018.BS z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podziału działki nr 49, AM-4, obręb 

Rudno, gmina Wołów.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

miEJWDY^NOŚLĄSKIEGO

■ Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.150.2018.HS

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 59/2018 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_______________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

010 01005 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

2 596

Razem 2 596

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej GK-PB.3111.1.11.2018.BS z dnia3 kwietnia2018 r.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów okazania granic działki dożywotniego 

użytkowania nr 373 AM-2 obręb Dłużyna Dolna, gmina Pieńsk oraz działki siedliskowej 

nr 589 AM-2, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y ta  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


