
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.198.2020.AD

Wrocław, dnia 06 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 118/2020 z dnia 

06 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Polkowice 80 000

Razem 80 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.8.2020.BS z dnia 02 lipca 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrożenia układu wysokościowego 

PL-EVRF2007-NH,

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.

Zup. WOJEWODYJDOjLNpŚdĄSKIEGO

Celina M & ^ fm u z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansowi Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.198.2020. AD

Wrocław, dnia 06 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 118/2020 z dnia 

06 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Zgorzelec 140 000

Razem 140 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.8.2020.BS z dnia 02 lipca 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu szczegółowej osnowy 

wysokościowej wraz z inwentaryzacją stanu technicznego dla obszaru powiatu 

zgorzeleckiego oraz jej założenia na części obszaru powiatu.

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.

Z up. WOJEWODY DOL/NO$L/ySKIEGO

Celina MębwmrftfcH/iedziak 
DYREKTOR W D ZIAŁU  

Finansów i Budżetu


