
FB-BP.3111.540.2018.GK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047.K01 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 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 zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe Lubin 703 933

Razem 703 933

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

były 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.

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.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047.K01 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 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 zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe Złotoryja 1 331 058

Razem 1 331 058

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

były 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.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047.K01 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 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 zmniejszenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe Oleśnica 622 456

Razem 622 456

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

były 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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018.MF.2047.K01 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________  (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 15 238

Razem 15 238

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

były 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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_____________________________________________________________________________________________ (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy Góra 1 242 244

Razem 1 242 244

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.
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FB-BP.3111.540.2018.GK
Urząd Miasta 
Jedlina-Zdrój

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

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________  (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 788 436

Razem 788 436

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: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa 

Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju.

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.



Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.110.2018MF.2047.K01 

(nr wewnętrzny MF078) z dnia 13 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 Oleśnica 642 005

Razem 642 005

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 ul. Kusocińskiego (ode. od ul. Pułaskiego do ul. Rutkiewicz) oraz 

budowa ul. Rutkiewicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy.

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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