
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.441.2016.AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Bystrzyca
Kłodzka

Remont drogi gminnej dz. nr 
678 od drogi powiatowej nr 
3228D w kierunku posesji nr 
87, 88, 89 w m. Nowy 
Waliszów, km 0+000-0+265 
[Intensywne opady deszczu 
czerwiec, lipiec 2012 r.]

600 60078 2030 195 264,00

Razem 195 264,00
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 -  MF174
Z  up. W O J E W ( m ^ ^ N 0 Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.441.2016. AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Głuszyca

Odbudowa nawierzchni ul. 
Kościuszki w Głuszycy wraz 
z przepustem w ciągu drogi 
gminnej (dz. nr 249 dr) oraz 
odbudowa muru oporowego 
na długości 20 mb (od 0+000 
do 0+020) [intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 40 092,00

Razem 40 092,00
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 -  MF174 , yp w0JEW0D^^|A£^SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.441.2016.AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Lubawka

Przebudowa mostu 
drogowego przy budynku nr 
71 na potoku Opawa w 
Opawie dz. nr 294/2, 308, 
321 [powódź czerwiec 2013 
r-]

600 60078 6330 59 211,00

Razem 59 211,00
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 -  MF174

Z  up. W O J E W O D ^ E f ^ ^ l Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.441.2016. AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Platerówka

Odbudowa dróg gminnych w 
m. Zalipie - Platerówka dz. 
Nr 272 w km 0+000-0+037, 
dz. Nr 273 w km 0+000- 
0+050, dz. Nr 40/2 w km 
0+000-0+080 [Intensywne 
opady deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 80 000,00

Razem 80 000,00
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 JSF 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 -  MF174
Z up. W O JEW O ^^M O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.441 .2016. AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kamienna

Góra

Remont drogi powiatowej nr 
3477D w miejscowości 
Czadrów w km 2+650 - 
4+130 [powódź luty, marzec 
2012 r.]

600 60078 2130 679 818,00

Razem 679 818,00
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 -  MF174

Z up. W OJEW O^ef^L^i^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.441.2016.AD

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.110.2016.MF.4359 (nr wewnętrzny MF174) z dnia 09 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Złotoryja

Odbudowa drogi powiatowej 
nr 2603 D Gozdno - Wilków 
od km 5+050 do km 7+550 
na dł. 2 500m [Intensywne 
opady deszczu maj 2014 r.]

600 60078 6430 638 995,00

Razem 638 995,00
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 JSF 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 -  MF174

2  up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O J E W O D j m p Ś L Ą S K I E G O


