
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________(w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60015 6430 MNPP Wałbrzych 3 000 000

Razem X 3 000 000

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka 

w Wałbrzychu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
Z up. W O J E W ^ l^ iO Ś L Ą S K

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i buclżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dniaiOmarca 2017 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________________  (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Zmniejszenie Zwiększenie

600 60015 6430 MNPP Legnica 1 181 351

Razem X 1 181 351

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą 

nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.

Zup.W J

Edyta Savala



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia/1- marca 2017

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Milicz 1 119 245

Razem X 1 119 245

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Miliczu 

poprzez budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 

wraz z infrastrukturą techniczną - etap 2”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji
l i n  wr ,?k :ego
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________  (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UG Kobierzyce 1 500 000

Razem X 1 500 000

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w 

m. Królikowice, Gmina Kobierzyce, etap I” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia 'Wnarca 2017 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______   (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UG Miękinia 564 590

Razem X 564 590

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz 

z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno-przedszkolnego 

w Lutyni”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia jharca 2017 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________________________________________  (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UM Dzierżoniów 3 000 000

Razem X 3 000 000

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta 

wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą 

powiatową”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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Urząd Miasta i Gminy 
Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Góra 1 571 828

Razem X 1 571 828

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz 

ul. Lipowej w m. Góra w ramach zadania "Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa"”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
ZuD.woj:vvc>^n!>fV- *



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia;G marca 2017 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______     (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UM Wrocław 3 000 000

Razem X 3 000 000

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. 

Stabłowickiej we Wrocławiu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UM Świdnica 1 214 937

Razem X 1 214 937

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Strzegom 2 216 500

Razem X 2 216 500

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu:

ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

 (w złotych)______

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia: '/marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Twardogóra 2 955 530

Razem X 2 955 530

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce - Dąbrowa wraz 

z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia Cmarca 2017 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________________________________________  (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UG Radwanice 1 129 540

Razem X 1 129 540

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej KDD dz. Nr 146 w miejscowości 

Nowy Dwór”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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Urząd Gminy 
Prochowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UG Prochowice 1 153 431

Razem X 1 153 431

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej na 

104587D w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia! l/marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Żmigród 623 696

Razem X 623 696

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Rybacka - Wiejska 

w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UG Jerzmanowa 1 469 031

Razem X 1 469 031

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100512D - etap II” . 

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



Wrocław, cłnia '-'marca 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Oborniki Śląskie 408 263

Razem X 408 263

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jary”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia/i marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223 

(nr wewnętrzny MF017) z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________________________ (w złotych)______

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 UMiG Siechnice 1 508 513

Razem X 1 508 513

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Rozbudowa ul. Henryka III (etapll) na odcinku od 0+415,0 

do 0+845,0 km oraz ul. Sienkiewicza na odcinku 0+000,0 do 0+578,48 w Siechnicach”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa,

Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa,

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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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