
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia ( marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

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 60014 6430 Powiat Sredzki 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 i modernizacja drogi powiatowej 2020D od 

Rakoszyc do Cesarzowic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową Rakoszyce-Kulin”. 

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. - Fransport 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 O D ^ J ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia Qmarca2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

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 60014 6430 Powiat Oleśnicki 1 645 998

Razem X 1 645 998

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 powiatowej nr 1500D na terenie miasta 

Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448”. 

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 O I^ 0 ^ L ^ ^ ?K - IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
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 60014 6430 Powiat Legnicki 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 drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - 

Jawor na odcinku od km 2+258 do km 3+414 o długości 1,156 km (od m. Nowa Wieś 

Legnicka do m. Gniewomierz)”.

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 O ^ O ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia)Cmarca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

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 60014 6430 Powiat Oławski 2 734 267

Razem X 2 734 267

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. „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) 

z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+960 - 4+200 - 

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.
Z up. WOJEWOD^O^SŚLĄęKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.10.2017.EC

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia marca 2017

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

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 60014 6430 Powiat Trzebnicki 1 924 916

Razem X 1 924 916

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 powiatowej nr 1400D (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.

L up. WOJEWO^0d^&ŚLĄ?K1EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Starostwo Powiatowe 
Oława

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniafpmarca 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 60014 6430 Powiat Oławski 1 210 810

Razem X 1210 810

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. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej 

Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz - Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w m. Miłoszyce km 0+057 - 0+742 - 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.

Z up. W O J E W ^ O ^ M O Ś Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

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, dniak...marca 2017 r.

FB-BP.3141.10.2017.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Powiat Zgorzelecki 895 415

Razem X 895 415

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 powiatowej nr 2398D wraz z budową 

zjazdów w miejscowości Gozdanin na odcinku 750 mb w km 2+750 do km 3+455”.

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 0JEW 0̂ f 0^ Ś L Ą ? K ! E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.10.2017.EC

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia /marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

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 60014 6430 Powiat Polkowicki 2 505 154

Razem X 2 505 154

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 1148D wraz z budową 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna”.

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. W0JEW0Dy4f0LNpŚtĄ?K1EG0 
Cl

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
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 60014 6430 Powiat Świdnicki 1 527 972

Razem X 1 527 972

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 powiatowej nr 2878D na odcinku 

Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - Etap II w km 1+870 - 2+980”.

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia (¡marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

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 60014 6430 Powiat Trzebnicki 599 743

Razem X 599 743

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 części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D 

w m. Złotów (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.

Z up. W 0 J E W 0 ^ ^ 0 ^ S Ś L Ą ?K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.10.2017.EC

Wrocław, dnia marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

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 60014 6430 Powiat Kamiennogórski 209 477

Razem X 209 477

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 powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska 

Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km”.

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


