
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3141.45.2017.KK

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

641 962

Razem X 641 962

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Budowa drogi ul. 

Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra w ramach zadania "Uzbrojenie 

terenu osiedle Lipowa"” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn. „Program 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLJłOŚLĄSKIEGO

i td y ta  Śapała  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Gminy 
Jerzmanowa

438 735

Razem X 438 735

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi 

gminnej nr 100512D - etap II” realizowanego, w  ramach programu wieloletniego pn. „Program 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po strome dochodów.
Z up. WOJEWODY^DLNOŚLĄSKIEGO

U  ^Eayta'Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

159 467

Razem X 159 467

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka 

drogi gminnej w miejscowości Jary” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn. 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.

2 up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

W0JEW0D£D0WDŚLĄSKIEG0 

thyta Sapała



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

993 628

Razem X 993 628

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Remont dróg gminnych 

Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego nr 109535D 

w Bogatyni” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF017. 2  up. W OJEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

E syta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Gminy Lubin 765 080

Razem X 765 080

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi 

gminnej nr 10305ID Miroszowice-Kłopotów - Etap I” realizowanego, w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF017. Z up. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

uiyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Gminy Dobroszyce 244 402

Razem X 244 402

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka 

ulicy Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego” realizowanego, 

w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF017. , _
y  v J J Z up. W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^ tly ta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.45.2017.KK

Wrocław, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny MF017) z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że dokonano zmian 

w następującej szczegółowości:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie Zwiększenie

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

114 175

Razem X 114 175

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Przebudowa gminnej 

drogi publicznej nr 102714D - ulicy Słonecznej w Brzegu Dolnym” realizowanego, w ramach 

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

na lata 2016-2019” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 19. - 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF017.
Z up. WOJEWOD>«OL̂ 8Śt-ASKIEGO

¿ i
Edyta Sapała

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu


