
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018. AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

4 528

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

idy i a Sapała
D YREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

10 409

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W p ^ O ^ l^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ
Wrocław, dnia 19 łipca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

88 491

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 2491D w miejscowości Nielestno w km 9+890 - 10+690 na długości 800 

mb”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z  up. w o j e w ^ b t  D O ^ i e ś u y s K iE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

21 233

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O D ^ LN O Śj^SK IEG O

vta Sapała
DYR EK TO R  W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ
Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Wołów

214 375

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW SKIEGO

Idyta Sapała
D YREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ
Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 2130 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

339 036

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 346ID na odcinku Krzeszów - Grzędy na długości 2,800 km”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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.

dyla Sapała 
DYREKtOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 2030 Urząd Gminy 
Pilawa Górna

12 313

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont 

nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVV0Dy  D p tf^LĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 2030 Urząd Gminy 
Zawonia

47 624

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont drogi 

gminnej w m. Czeszów, ul. M. Konopnickiej”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Bgfyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018. AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

i   __________  (w złotych)_____

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd M iasta 
Zawidów

30 372

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE WODY'DOLNOŚLĄSKIEGO

Etiyła Sapała
D YREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta 
Lubin

3 000 000

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

ulicy Jana Pawła II i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEWpłyf"DOLN0ŚCĄSKIEGO

Edyta Sapała
D YREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018. AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Gminy 
Legnickie Pole

281 907

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 422/2, 

421/2 i 432/1) gm. Legnickie Pole”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ędyla Sapi 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Gminy 
Strzegom

371 542

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018. AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Gminy 
Miłkowice

7 327

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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 104472D Ulesie - Gniewomirowice”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0D£D0LN0ŚU\SKIEG0

ę&dyta mpafii 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd M iasta 
Świdnica

56 468

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Rozbudowa 

wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JI KIEGO

Zdyta Sapała
DYR EK TO R  W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wroclaw, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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
zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta 
Zgorzelec

116 092

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. 

E. Orzeszkowej w Zgorzelcu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 60016 6330 Urząd Gminy 
M iękinia

1 465 926

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa drogi 

gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności gospodarczej Kadłub - 

Źródła”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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 DOLNOŚLĄSKIEGOY DOLNOSLĄSKItb

p o p a laE dytl . 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.314l.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 60016 6330 Urząd Gminy 
Złotoryja

205 153

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi na dz. nr 332/2, 705, 719, 706, obręb Wilków”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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.

Zup.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018. AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 60016 6330 Urząd Gminy 
Gromadka

621 216

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa 

drogi gminnej na terenie LSSE obszar Krzywa (działki 326/64 i 326/65 obręb Różyniec i 

256/180 obręb Osła)”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 60016 6330 Urząd Gminy 
Dzierżoniów

667 175

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Budowa drogi 

gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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. W O JE W O ^ D O y ^ j^ S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Gminy 
Jemielno

531 002

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Borki - Smolne 

przebudowa drogi gminnej o nr 100835D położonej na działkach o nr 197, 159, 198, 139, 160,

138, 199, 135, 92,93”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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

¿7 Edy&Sćfpala 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.35.2018.AZ

Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018MF.368.K01 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 16 lipca 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 60016 6330 Urząd Gminy 
Czernica

433 173

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. 

Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 rok 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmiany 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. W0JEW0PV*D0LN^5LASKIEG0

tldyla Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu


