
FB-BP.3111.322.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 189/2020 z dnia 

23 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenia

710 71012 2110 SP Jawor 70 250

Razem 70 250

Zmniejszenia dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.19.2020.BS z dnia 18 września 2020 r. 

w związku z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach przetargowych.

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. WOJ£VtfODY D O L I Ń S K I E G O

Edyta&etpątu' 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.322.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 189/2020 z dnia 

23 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 70 250

Razem 70 250

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.19.2020.BS z dnia 18 września 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej materiałów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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. WOJEWOPYT)OLNĈ tĄSKIEGO

z ' Edyta
ZAST^  DYREKTORA w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.322.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 189/2020 z dnia 

23 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Lubin 35 000

Razem 35 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.19.2020.BS z dnia 18 września 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyrównania osnowy szczegółowej modułu 

Ha (miasto Lubin), wyznaczenia współczynników transformacji do układu wysokościowego 

PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu oraz przeliczenia dawnej osnowy wysokościowej 

III klasy do układu 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. Z up. WOJEWmy DOLNO&ĄSKIEGO

/ Edyta
z a s t ęr£$ d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.322.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 189/2020 z dnia 

23 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Oleśnica 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.19.2020.BS z dnia 18 września 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na 

obszarze miasta Syców.

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.

2 up. W OJEW pyr d o l n o ś l ą s k ie g o

y  Edyta ¿¿upaLr 
ZASTgPCA O Y R B fiw A  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2020 r.

FB-BP.3111.322.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 189/2020 z dnia 

23 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Świdnica 80 000

Razem 80 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.19.2020.BS z dnia 18 września 2020 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na 

terenie 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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Soffała 
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Finansów i Budżetu


