
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.352.2021. GF

Wrocław, dnia 11 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 246/2021 z dnia 

8 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

710 71012 2110 SP Lubin 45 000

Razem 45 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1,18.2021.BS z dnia 5 października 2021 r. 

z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów archiwizacji dokumentów będących podstawą 

zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wraz z ich jednoczesnym podpięciem 

do systemu dziedzinowego powiatu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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 2021 r. 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.352.2021.GF

Wrocław, dnia 11 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 246/2021 z dnia 

8 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 roku następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

710 71012 2110 SP Wrocław 25 000

Razem 25 000

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.18.2021 .BS z dnia 5 października 2021 r. 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji ewidencji materiałów zasobu oraz 

aktualizacji bazy egib w zakresie numerów ksiąg wieczystych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2021 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 2021 r. 

po stronie dochodów.


