
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 września 2022 r.

FB-BP.3111.247.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 212/2022 

z dnia 6 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

______ _________ _______ __________________________________ _________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Dzierżoniów 30 000,00

Razem 30 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.21.2022.BS z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 

prowadzonych postępowań scaleniowych.

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.



FB-BP.3111.247.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 września 2022 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 212/2022 

z dnia 6 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

______ _________ _______ __________________________________ _________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Polkowice 30 000,00

Razem 30 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.21.2022.BS z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 

prowadzonych postępowań scaleniowych.

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 lybacka,

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(Li/u,;/. .
Celin yfdzi a  k

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Buażetu



FB-BP.3111.247.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 września 2022 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 212/2022 

z dnia 6 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

______ _________ _______ __________________________________ _________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Świdnica 20 000,00

Razem 20 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.21.2022.BS z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 

prowadzonych postępowań scaleniowych.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenauOziedziak  
DYREKTOR w W lA Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.247.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 września 2022 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 212/2022 

z dnia 6 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

______ _________ _______ __________________________________ _________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

010 01005 2110 SP Wołów 30 000,00

Razem 30 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej we Wrocławiu GK-PB.3111.1.21.2022.BS z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 

prowadzonych postępowań scaleniowych.

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.

Z up. WOJEWODY DOLN

Celina Marzena'!] fedziak 
DYREKTOR WYf ilAŁU  

Finansów i Bu< sptu

KIEGO


