
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______     (w złotych)_______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Powiat Kłodzki 34 375

Razem X 34 375

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce - Sokolec”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, 

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.
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W związku z aecyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______   ;_____ _______ __________ (w złotych)_______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Powiat Polkowicki 116 138

Razem X 116 138

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1150D wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, 

przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Kłobuczyn, gm. Gaworzyce 

- etap III”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, 

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWO^0&^0ŚLĄSKIEGO

E dyta  Sapała
f . V* > ' ■ ' *' DYREKTOR WYDZIAŁU

; Finansów i Budżetu

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.314 .111 .2016 .1.C h  a ; }
Ki ; 1 r ,• ;.<t! VVm|: jy/iV

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Powiat Wałbrzyski 249 474

Razem X 249 474

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa 

obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym 

Borze”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, 

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

____________________________________________________________ (w złotych)_______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Gmina Kłodzko 10 512

Razem X 10 512

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi gminnej nr 118903D ul. Fabrycznej (działka nr 554, 557, 572/4) w miejscowości 

Ołdrzychowice Kłodzkie”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, 

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.
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Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

42 919

Razem X 42 919

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

ul. Batalionów Chłopskich i części ul. Piastowskiej w Niemczy”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych,

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF009.
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Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2016. 

MF.224.K04 (nr wewnętrzny MF009) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Gmina Złotoryja 271 299

Razem X 271 299

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 

2016-2019” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwiatów”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy,

Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, 

Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF009.
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