
FB-BP.3111.400.2021. GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 289/2021 

z dnia 4 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

__________ __________ _________________________________________ ________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

010 01005
6258

SP Jawor
118 509,00

6259 67 613,00

Razem: 186 122,00
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.20.2021.BS z dnia 2 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie prac scaleniowych, stanu ich 

zaawansowania oraz zapotrzebowania na środki na poszczególnych obiektach objętych 

PROW 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.400.202 l.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 289/2021 

z dnia 4 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

__________ __________ _________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005
6258

SP Świdnica
118 509,00

6259 67 613,00

Razem: 186 122,00
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.20.2021.BS z dnia 2 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie prac scaleniowych, stanu ich 

zaawansowania oraz zapotrzebowania na środki na poszczególnych obiektach objętych 

PRO W 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.400.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 289/2021 

z dnia 4 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Góra 10 000,00

Razem: 10 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.20.2021.BS z dnia 2 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników 

zaangażowanych w realizację prowadzonych postępowań scaleniowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.400.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 289/2021 

z dnia 4 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Lubań 3 500,00

Razem: 3 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.20.202l.BS z dnia 2 listopada2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podziału działki nr 227, położonej 

w obrębie Rudzica, gmina Siekierczyn.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.400.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 289/2021 

z dnia 4 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Wołów 12 500,00

Razem: 12 500,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.20.2021.BS z dnia 2 listopada 2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych 

w realizację prowadzonych postępowań scaleniowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.


