
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.299.2019.KK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 160/2019 

z dnia 06 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Milicz 18 000

Razem 18 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.22.2019.BS z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie kosztów realizacji 

zadania: „Transformacja wysokościowa mapy zasadniczej dla obiektów typu punkt

0 określonej wysokości (model BDOT500, GESUT) z układu wysokościowego PL - 

KRON86 -N H  do układu wysokościowego PL - EYRF2007 -N H ”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.
Z up. .WOJEWCJl^OLJ^ĄSKtEGO

/  Judyta ..........
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYD/.lAtU 

F i n a n s ó w  i B u c i t e t u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.299.2019.iCK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 160/2019 

z dnia 06 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2019 r. następujące zmiany:
________________________________ ________________________________________________ ______________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Legnica 40 000

Razem 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.22.2019.BS z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów założenia bazy 

BDOT i GESUT dla 6 obrębów powiatu (gmina Krotoszyce -  5 obrębów, gmina Miłkowice -  

1 obręb).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie 7.3 — Geodezja i kartografia,

Podzadanie 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie 7.3.2.1. -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 sierpnia 20.19 r.

FB-BP.3111.299.2019.KK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 160/2019 

z dnia 06 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie 2019 r. następujące zmiany:,
 __________________________ _____________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Zgorzelec 1 800

Razem 1 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.22.2019.BS z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów podziału i okazania 

granic działki siedliskowej wyznaczonej w granicach działki 395 AM -  2 obręb Żarki 

Średnie, gmina Pieńsk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 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 2019 

po stronie dochodów.
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