
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016.AD

Urząd Miasta 
Jedlina-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UM Jedlina- 
Zdrój

Odbudowa przepustów i 
systemu odwodnienia w drodze 
gminnej nr 116387D km 0,850 - 
0,920 w ul. Włościańskiej w 
Jedlinie-Zdroju [Intensywne 
opady deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 44 000

Razem 44 000

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

, • *Celina Marzena Dziedziak 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016. AD

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Marcinowice

Odbudowa mostu nad potokiem 
Czarna Woda w Szczepanowie, 
km 31+720 [intensywne opady 
deszczu i powódź czerwiec 2013
r.]

600 60078 6330 147 200

Razem 147 200

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016AD

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG Marciszów
Przebudowa drogi gminnej nr 
114453D w Ciechanowicach od 
km 0+000 do km 0+180 i od km 
0+215 do km 0+355 [powódź 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 118 443

Razem 118 443

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie. JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

mmc
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016 A D

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG Nowa Ruda
Przebudowa drogi od posesji nr 
42 (p. Michoń) w 
Czerwieńczycach do drogi 
powiatowej Dzikowiec 
Dębówka, działka nr 329/1 i 331 
od km 0+000 do km 2+200 
[intensywne opady deszczu i 
powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 562 199

Razem 562 199
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 159.

Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016.AD

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG Świdnica
Odbudowa mostu drogowego w 
Opoczce, dz. nr 184 [intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 60 740

Razem 60 740

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

Z up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzona Dziedziak
RADCA GOłERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016A D

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG Złotoryja
Przebudowa drogi dz. nr 171/3, 
obręb Wilków km od 0+000 do 
0+100 [intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 41 332

Razem 41 332

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 159.

Z up. WOJEWODY D O l^ L Ą S K IE G O

Celina Marze ta Dziedziak
RADCA GE FERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016 A D

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat Jawor
Przebudowa drogi nr 2800D 
Mierczyce -  Skała -  Luboradz -  
etap II w km 1+550 -  4+296 
[intensywne opady deszczu 2013
r-]

600 60078 6430 487 101

Razem 487 101

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marze;
RADCA GEf

a Dziedziak 
ERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016.AD
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat Kamienna 
Góra

Przebudowa drogi powiatowej nr 
3470D Domanów -  Nagómik w km 
0+000 -  0+090 oraz km 0+940 -  
2+610 [powódź luty, marzec 2012
r-]

600 60078 6430 606 183

Powiat Kamienna 
Góra

Przebudowa drogi powiatowej nr 
348 ID w miejscowości Stara 
Białka w km 0+000 - 0+500 
[powódź czerwiec 2013 r.]

600 60078 6430 249 666

Razem 855 849

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159. ^
Z up. WOJEWODY D p w teLĄ S K IE G O

Celina M aryna Lhiedziak 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016.AD

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat Lwówek 
Śląski

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2523D Maciejowiec - Pokrzywnik o dł. 
1,352 (km 0+000-1+352) [intensywne 
opady deszczu oraz powódź czerwiec 
2013r.]

600 60078 6430 250 870

Powiat Lwówek 
Śląski

Remont drogi powiatowej nr 2527D 
Żerkowice - Skała - Gaszów o dł. 2,674 
km (km 1+386-4+060) [intensywne 
opady deszczu oraz powódź czerwiec 
2013r.]

600 60078 2130 492 734

Razem 743 604

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

2 up. WOJEWODY pO j^O Ś U S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.336.2016.AD

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.89.2016.MF.3835 (nr wewnętrzny MF 159) z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat
Wałbrzych

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3364D w Sokołowsku - od 
km 0+960 do km 2+400 - gm. 
Mieroszów [Intensywne opady 
deszczu maj, czerwiec 2013 r.]

600 60078 6430 914 445

Razem 914 445

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2016 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 159.

Z up. WOJEWODY SKI EGO

Celina Marzana Dziedziak
RADCA GENERALNY


