
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

FB-BP.3141.374.2017.KK

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Lubin

508 953

Razem X 508 953

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach 

Parszowice-Zaborów” .

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 OJEW OD^^O^KJEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

132 797

Razem X 132 797

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- 

Nagodzice-Międzylesie” .

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 JEW O Dj^LN^fcĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

61 283

Razem X 61 283

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego 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.

Z up. WOJEWO^iOL^pySKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

145 779

Razem X 145 779

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego 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. WOJEWO^OL^tĄęKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

124 579

Razem X 124 579

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości 

Błażejów w km 0+000-2+424” .

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.

2 up. W O J E W O D Y ^ L N O ^ A -S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

4 000

Razem X 4 000

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D 

w Strudzie stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376” .

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^0t5ll^tĄ?KIEGO

Edyta Sapała  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta Złotoryja 42 918

Razem X 42 918

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi” .

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 D ^ L N ^ ^ K I E G

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF0I7) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

69 684

Razem X 69 684

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102714D - 

ulicy Słonecznej w Brzegu Dolnym” .

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.
Z up. wojewo^ i5ol^ ślą?kiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Gminy Dobroszyce 2 830

Razem X 2 830

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa odcinka ulicy Osiedlowej w Dobroszycach 

wraz z odwodnieniem pasa drogowego” .

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.

Z up. W 0 J E W 0 ^ ^ L ^ L Ą . ? K I E G 0

\  E dyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU  

\  Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Gminy Lubin 172 402

Razem X 172 402

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10305ID Miroszowice- 

Kłopotów - 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.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

80 781

Razem X 80 781

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim” .

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.

Z up. WOJEWODY^&tfJ0Ś^?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

358 888

Razem X 358 888

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach 

Śląskich od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą” .

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.

Z up. WOJEWO^O^pŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

49 052

Razem X 49 052

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego 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.

Z up. WOJEWOI^MNO^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

17 172

Razem X 17 172

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Remont dróg gminnych Karłowicza Nr 10947ID, 

Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni” .

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 je w o d v ^ ln o £ m s k ie g o

E dyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.374.2017.KK

Wrocław, dnia 17 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K04 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian podziału 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

325 246

Razem X 325 246

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „Remont drogi gminnej w Świerzawie nr 110284D - 

pl. Wolności, Nr 110280D - ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami” .

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.

Ł up. W O J E W O ^ D O L ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


