
FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Zawidów

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Zawidów 787 452

Razem 787 452

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 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 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.

2 Up. WOJEWOD)kDOLNOŚLĄSK!EGO

M yta S a p a i^ ~
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

233 708

Razem 233 708

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 ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-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 -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

U ,  „
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Lubin

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Lubin 3 000 000

Razem 3 000 000

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 ulicy Jana Pawła II i Chocianowskiej - droga 

gminna nr 103236D w Lubinie.”

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

a
WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

E dyta, 
DYREEKTOR



FB-BP.3141.9.2018.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 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 Legnickie 
Pole

1 703 957

Razem 1 703 957

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 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 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. WOJEWpfi-Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Gminy Dobroszyce 697 419

Razem 697 419

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 Malerzowie, 

dz. nrew . gr. 203/1.”

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. W0JEW0p.Y DOLNOŚLĄSKIEGO

dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

460 000

Razem 460 000

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 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

^ ^ ta S a p a fe r
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Piława Górna

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: :
_____________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Miasta Piława 
Górna

138 316

Razem 138 316

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 nawierzchni drogi gminnej nr 118029D 

ul. Fabrycznej w Piławie Górnej.”

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.

idyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Gminy 
Zawonia

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
__________________________________________________________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Gminy Zawonia 588 964

Razem 588 964

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 m. Czeszów, ul. M. Konopnickiej.”

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. WOJEWC^Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

1 208 562

Razem 1 208 562

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 ulic Piątowskiej i Daszyńskiego łączących 

drogę krajową nr 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DY^t^OR 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Kłodzko

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________________________________________________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Kłodzko 804 922

Razem 804 922

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 ulicy Walecznych w Kłodzku 

km 0+780- 1+1314,30.”

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.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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

(nr wewnętrzny MF0I8) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

698 640

Razem 698 640

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 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 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zdyta  Sabala
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Głogów

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Głogów 1 582 299

Razem 1 582 299

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. Bolesława Śmiałego w Głogowie - Etap II.” 

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.

7 ud WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  2
^Edyta SapZfcr 

d y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r .

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

64 000

Razem 64 000

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 ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim.”

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.

Zup.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r .

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

1 301 767

Razem 1 301 767

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 dróg gminnych w miejscowości Prusice - Etap I, 

Etap II.”

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

1 611 690

Razem 1611 690

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 nr 110769D - ul. Dolnej 

w Strzegomiu.”

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, V

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

IEWODY DOLNOŚLĄSKiEGi
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‘Edyta Sapała



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Gminy 
Miłkowice

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Gminy Miłkowice 647 115

Razem 647 115

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 nr 104472D Ulesie - 

Gnie womiro wice. ”

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Świdnica

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Świdnica 3 000 000

Razem 3 000 000

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. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej 

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJEWODYpGLNOŚUSKiEGO

EaynciSapala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

1 251 918

Razem 1 251 918

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 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.

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 ^ B O L N ^ ^ S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Gminy 
Kondratowice

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 2030 Urząd Gminy 
Kondratowice

288 668

Razem 288 668

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. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kondratowice 

relacji Kondratowice - Prusy oraz w miejscowości Karczyn.”

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edytećfyp&ła 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Miasta 
Zgorzelec

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
__________________________________________________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Miasta Zgorzelec 1 831 633

Razem 1 831 633

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. 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up.

Finansów i Budżetu

W0JEW0PY DOLNOŚLĄSKIEGO

zdyta  Sapaia 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3141.9.2018.KR.
Urząd Gminy 
Miękinia

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

(nr wewnętrzny MF018) z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 marca 2018 r.

2018, zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

600 60016 6330 Urząd Gminy Miękinia 1 534 074

Razem 1 534 074

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. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w strefie aktywności gospodarczej Kadłub - Źródła.”

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


