
FB-BP.3111.90.2020. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniami) kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2020 z dnia 
22 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

010 01005 2110 SP Kłodzko 2 214

Razem 2 214

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we W rocławiu GK-PB.3111.1.2.2020.BS z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów podziału 

działki nr 57/3 AM-1 o powierzchni 0,10 ha obręb Krajanów, gmina Nowa Ruda.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 r. w  układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.5. - W sparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, 

tradycyjna i systemy jakości żywności 

Podzadanie 21.5.9. - W sparcie 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 2020 r. 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D g ^ L Ą S K I Ł f o

Miedziak 
d y r e k t o r  Wy d z ia ł u  

Finansów i Sucfżotu



FB-BP.3111.90.2020. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia-ly; kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2020 z dnia 
22 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Jawor 135 000

Razem 135 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we W rocławiu GK-PB.3111.1.2.2020.BS z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Jaworze na pokrycie kosztów realizacji 

II etapu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2020 r. 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 2020 r. 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.90.2020. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ̂  kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2020 z dnia 
22 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 200 000

Razem 200 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we W rocławiu GK-PB.3111.1.2.2020.BS z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w  Jeleniej Górze na pokrycie kosztów 

założenia baz BDOT 500 oraz GESUT dla gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na 2020 r. 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 2020 r. 

po stronie dochodów.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

7e l ¿na W srzeh a D zied z  iak 
DYREKTOR V\VoZIAŁU



FB-BP.3111.90.2020. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia jj) kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2020 z dnia 
22 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Wałbrzych 75 000

Razem 75 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we W rocławiu GK-PB.3111.1.2.2020.BS z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w  Wałbrzychu na pokrycie kosztów założenia 

inicjalnych baz BDOT 500 oraz GESUT oraz uzupełnienia numerycznych map 

ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS o budynki dla jednostki ewidencyjnej Stare 

Bogaczowice.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na 2020 r. 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 2020 r. 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin l  Ij/fyW M ć& zied zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.90.2020.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ̂ k w ie tn ia  2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2020 z dnia 
22 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

710 71012 2110 SP Wołów 200 000

Razem 200 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we W rocławiu GK-PB.3111.1.2.2020.BS z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w  Wołowie na uzupełnienie kosztów 

przekształcenia hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębów Brzeg Dolny -  miasto, W ołów -  

miasto i Lubiąż do postaci numerycznych baz BDOT 500 i GESUT z przeliczeniem rzędnych 

obiektów topograficznych i uzbrojenia terenu do układu PL-EVRF2007-NH.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na 2020 r. 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 2020 r. 

po stronie dochodów. s ~ \

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ̂ n& nm ciU ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU


