
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 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 (zl)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Mirsk

Przebudowa ciągu dróg nr 753 i 
757 w Giebułtowie w 
kilometrażu od 0+000 do 0+394 
[powódź i intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 120 020,00

Razem 120 020,00

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 -  MF178.

Z up. W0JEW0PV^WJ0ŚLĄ?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016.AD

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi►'fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Mściwojów

Przebudowa drogi gminnej w 
Godziszowej dz. nr 169/3 od 
0+000 km do 0+421 km 
[Intensywne opady deszczu maj, 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 427 882,00

Razem 427 882,00

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 -  MF178.

Z up. W O J E W O D p ^ lO Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016. AD

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 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
Mysłakowice

Przebudowa drogi w 
Bobrowie - dz. nr 147/4 km 
0+000 - 0+625 [Intensywne 
opady deszczu oraz powódź 
Upiec 2012 r.]

600 60078 6330 227 235,00

Razem 227 235,00

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 -  MF178.

Z u p .  W O J E W O D Y p e ^ t ó L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016. AD

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi^fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Stara

Kamienica

Odbudowa drogi nr 256/2 w 
Chromcu w km od 0+000 do 
0+640 [intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 111 564,00

Razem 111 564,00

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 -  MF178.

Z lip. WOJEWO^^d^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016. AD

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MFI78 ) z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasiffikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Stare

Bogaczowice

Odbudowa zniszczonego mostu 
w drodze nr geod. 421 w 
Jabłowie wraz z odbudową 
drogi gminnej nr geod. 421 w 
Jabłowie 0+005 do 0+225 
[Intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 95 309,00

Razem 95 309,00
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 -  MF 178 ^
Z up. W 0JEW 0Dym j*D 8tĄ$K IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016A D

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Stronie
Śląskie

Przebudowa ul. Szkolnej w 
Stroniu Śl. od km 0,00 do 0,100 
[ intensywne opady deszczu, 
powódź czerwiec 2009 r.]

600 60078 6330 191 000,00

Razem 191 000,00

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 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 -  MF178.

Z up. W 0JE W 0D ^ a ^ J j ^ L Ą ? K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016. AD

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MFI78 ) z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi^fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Sulików

Przebudowa drogi gminnej nr 
109783D w Sulikowie 
ul. Górska dz. nr 467 w km 
0+000 -  0+290 [powódź i 
intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 123 236,00

Razem 123 236,00

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 -  MF178.

Z up. W O JE W O ^B ^W O ŚLĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016A D

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 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
Walim

Odbudowa drogi gminnej dz. 
nr 24 w Rzeczce 0+000 do 
0+075 etap I [intensywne 
opady deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 48 088,00

Razem 48 088,00

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 -  MF178.

Z up. W O JEW O D^p0L^LĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.458.2016A D

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.117.2016.MF.4464 (nr wewnętrzny MF178 ) z dnia 21 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
Lubań

Remont mostów w ciągu drogi 
powiatowej nr 2476D w 
Grabiszycach Średnich JNI 
01024360, JN I01024361 i 
Grabiszycach Górnych JNI 
01024362 [intensywne opady 
deszczu i powódź sierpień, 
wrzesień 2010 r.]

600 60078 2130 254 581,00

Razem 254 581,00
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 -  MF178. z up. WOJETOp^^^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


