
FB-BP.3111.5 89.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

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

2 850 000

Razem 2 850 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

FB-BP.3111.589.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 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 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

501 345

Razem 501 345

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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 powiatowej nr 346ID na odcinku Krzeszów - Grzędy na długości 

2 800 km.”

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 1 października 2018 r.

FB-BP.3111.589.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 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 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Głogów

328 925

Razem 328 925

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania 

pn. „Remont ul. Cisawej - drogi powiatowej nr 1057D.”

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

FB-BP.3111.590.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 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 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

1 099 999

Razem 1 099 999

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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 2294 D relacji Suszki - Stare Jaroszowice - 1 etap.”

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.



FB-BP.3111.589.2018.KR.
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 6430 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

696 947

Razem 696 947

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu.” 

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.



FB-BP.3111.589.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60014 2130 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

222 784

Razem 222 784

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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 powiatowej nr 2320D ul. Dolne Młyny oraz nr2321D ul. Mostowa 

w Bolesławcu.”

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.



FB-BP.3111.589.2018.KR.
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Zgorzelec 250

Razem 250

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), przeznaczone były 

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 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.



FB-BP.3111.589.2018.KR.
Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 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 1 123

Razem 1 123

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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.



FB-BP.3111.589.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368.K03 

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r .

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

1 373

Razem 1 373

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70), 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.


