
FB-BP.3141.29.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 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 
Lubin

6 239 907

Razem 6 239 907

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy 

południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin 

Zachód w ciągu drogi S-3 (kwota 4 470 307 zł) oraz zadania pn. Przebudowa ul. Legnickiej 

w Ścinawie (kwota 1 769 600 zł).

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 -  MF078. ? ^  WOJEWOOY DOLNOiuv? KIEG0

Finansów i Budżetu
DNTREKTOR



FB-BP.3141.29.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 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 
Oleśnica

4 976 613

Razem 4 976 613

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska.

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 -  MF078.

Z up. W0£W(J£)Y d o l n o śl ą sk ie g o
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DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.29.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 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

2 639 965

Razem 2 639 965

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Wielka Lipa-Rościsławice.

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 -  MF078.

Z up. W O JEW ^fDOLNpŚtĄSK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

1 331 058

Razem 1 331 058

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 

i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji.

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 -  MF078.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

357 520

Razem 357 520

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Prochowicach.

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 -  MF078.

Z up. WOJEWODY-DOIN^LĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Świdnica 3 076 083

Razem 3 076 083

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy.

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 -  MF078.
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

1 635 065

Razem 1 635 065

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie.

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 -  MF078.
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

1 683 203

Razem 1 683 203

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego - Legnicka - Mała wraz z przebudową ulicy 

Legnickiej w Polkowicach.

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 -  MF078.

DYREK-TOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Zgorzelec 2 671 012

Razem 2 671 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa ulicy Kościuszki w Zgorzelcu.

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 -  MF078.

Z up. WOJE'
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

3 300 754

Razem 3 300 754

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, 

Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno- 

ściekowej w obrębie I miasta Lwówek Śląski.

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 -  MF078.
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FB-BP.3141.29.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

1 382 698

Razem 1 382 698

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania 

pn. Budowa drogi łączącej osiedle Kazimierza Wlk. z osiedlem Mieszka I w m. Góra.

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 -  MF078.


