
FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

460 000

Razem 460 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont ulicy Ludowej w Szczytnej.”

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.

Z up. WOJEWOD^OOLN^fe^KIEGD

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

4 452

Razem 4 452

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących 

drogę krajową n r 8 z  drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich.”

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.

Z up. W O J E W O D Y ^ N O ^ W i G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

698 640

Razem 698 640

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej.”

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 ~dó“ “dokonania“ zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z up. w o je w o d ^ 6 lno^ $ kieg o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Świdnica 219 038

Razem 219 038

Powyższe środki przeznaczone były 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. Kraszo wieki ej 

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.

Z up. W O jEW O D y^O LN fJ^ ęK IE G O

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

Finansów i 8udżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

38 529

Razem 38 529

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie realizowanego w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osolin - Osola.”

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.

2 up. W0JEW<WmNpśt$SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     /w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Gminy Jemielno 15 410

Razem 15 410

Powyższe środki przeznaczone były 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 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.

Z up. W O J E W ^ D O L ^ t ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

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 39 375

Razem 39 375

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 ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice.”

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. W O J E W O p m L N p & ^ K lE G  
C f

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁ U 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

606 168

Razem 606 168

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. „Remont drogi gminnej w Świerzawie nr 110284D - 

PI. Wolności, nr 110275D - PI. Bolesława Piasta, nr 110280D - ul. Polna wraz z kanalizacją 

deszczową i chodnikami.”

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. w o j e w ^ d o l 2 ^ k1ego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 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 Miasta Nowa Ruda 622 897

Razem 622 897

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 ul. Teatralna.”

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. W OJEW OO^S^LNOŚJ^ęKIEGO

C i
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.
Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________ /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Gminy Kostomłoty 123 775

Razem 123 775

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 gminnej w miejscowości Ramułtowice.” 

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. W 0JEW 0 SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.48.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K02 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 8 października 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 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

43 854

Razem 43 854

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. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra - 

ul. Waryńskiego i ul. Spokojna.”

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYOZ'Al U

Finansów i Budżetu


