
FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Lubin

2 850 000

Razem 2 850 000

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 1233D na odcinkach od km 

0+000 do km 2+360 oraz od km 6+650 do km 7+200 i od km 7+830 do km 8+552 

w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka.”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

4&&yta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

2 181 180

Razem 2 181 180

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 3009D we Włókach 

i Tuszynie.”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. W0JEW0D.Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^id y ta  Ś $ a \a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

3 000 000

Razem 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 1400D z ciągiem pieszo - 

rowerowym (etap III)”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿^ yta4sC fy< iła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Oława

1 774 784

Razem 1 774 784

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+000 - 0+865, 

4+700 -5+700 -ETAP II”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sc.pć& y' 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

2 267 485

Razem 2 267 485

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 publicznych dróg powiatowych nr 2052D,

2054D relacji Brzezinka Średzka - Gosławice - Prężyce - etap I”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. W0JEWC)p¥ DOLNOŚLĄSKIEGO

Tźdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

572 637

Razem 572 637

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 3046 od km 1+980

do km 2+970”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ fy ta  Safi&fa 
d y r e k Yo r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

637 252

Razem 637 252

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 249ID w miejscowości 

Nielestno w km 9+890 - 10+690 na długości 800 mb.”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWOD^COLNOŚl^&KiEGO

Eayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________________________________________________________________________  /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Wołów

797 976

Razem 797 976

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 1284D w miejscowości 

Gródek”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edy^etSapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________  /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

1 019 820

Razem 1 019 820

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 na odcinku od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od 

km 0+000 do km 1+000”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edftg Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
____________________________________________________________________________ /w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60015 6430 m.n.p.p. Legnica 2 797 328

Razem 2 797 328

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. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa 

odcinka al. J. Piłsudskiego”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d ^^S a p a fc^'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

1 400 000

Razem 1 400 000

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. „Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i nr 

2796 D w Starych Bogaczowicach”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d^ą'SapafiC
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

1 017 083

Razem 1 017 083

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 III w km 2+980 - 3+678”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d j t i S a p a w '
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

2 070 230

Razem 2 070 230

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 3235D - ulica Unii 

Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eéma Sap(,
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.10.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Oława

834 953

Razem 834 953

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 skrzyżowania drogi powiatowej nr 1535D, 1545D i 1539D w m. Miłoszyce - 

ETAP II”

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODYDOLNOŚL/jSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.10.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Wołów

214 375

Razem 214 375

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 1286D ode. Krzydlina 

Mała - ul. Willmanna w Lubiążu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - Transport i 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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


