
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.85.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________ ___________ _____________________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Jelenia Góra 250 000,00

Razem 250 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Karkonoskiego na pokrycie kosztów 

założenia baz danych BDOT500 i GESUT.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 7.3.2.1 -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.85.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

_______________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Legnica 60 000,00

Razem 60 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Legnickiego na pokrycie kosztów 

modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na terenie gminy Ruja.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 7.3.2.1 -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.85.2022. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________ ___________ _________ ___________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Trzebnica 30 000,00

Razem 30 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Trzebnickiego na pokrycie kosztów prac 

geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

po zalesieniu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 7.3.2.1 -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.85.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________ ___________ _________ ___________________________________________ ____________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Wałbrzych 5 000,00

Razem 5 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Wałbrzyskiego na uzupełnienie kosztów 

zakupu portalu narady koordynacyjnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 7.3.2.1 -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.85.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______________________________________________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71012 2110 SP Ząbkowice Śląskie 150 000,00

Razem 150 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r.

Powyższe środki przeznaczone są dla Starosty Ząbkowickiego na pokrycie kosztów 

cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 7 -  Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,

Zadanie nr 7.3 -  Geodezja i kartografia,

Podzadanie nr 7.3.2 -  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Działanie nr 7.3.2.1 -  Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.85.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2022 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________ _____________________ ________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Zgorzelec 8 900,00

Razem 8 900,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.3.2022.BS z dnia 4 kwietnia 2022r. 

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego Zgorzelec na pokrycie kosztów realizacji prac 

geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa niezbędnych do uregulowania stanu 

prawnego działek: nr 558/2, AM-1 obręb 0001 Bierna, gmina Sulików, nr 159/2, AM-1 obręb 

0007 Stojanów, gmina Pieńsk, nr 198/2, AM-1 obręb 0002 Mała Wieś Dolna, gmina Sulików, 

nr 103, AM-1 obręb 0008 Koźmin, gmina wiejska Zgorzelec.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 21 -  Polityka rolna i rybacka,

Zadanie nr 21.5 -  Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, 

tradycyjna i systemy jakości żywności,

Podzadanie nr 21.5.9 -  Wsparcie infrastruktury wsi,

Działanie nr 21.5.9.1 -  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym 

scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.


