
FB-BP.3111.460.2016. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.137.2016.MF.4592 (nr wewnętrzny MF179) 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

Klas} fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Radków

Przebudowa dróg Wambierzyce 
724/3 km 0-0+200; 689 km 0- 
0+250; Ratno Dolne 584 km 0- 
0+200; 425 km 0-0+100; 
Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 
781/4 km 0-0+250 [intensywne 
opady deszczu czerwiec, lipiec, 
sierpień 2015 r.], Przebudowa 
dróg Ratno Górne 394,393,199/3 
km 0-0+250; Ratno Dolne 197, 
210 km 0-0+200; Radków 952 
km 0-0+250 [intensywne opady 
deszczu lipiec 2011 r.; 
internsywne opady deszczu i 
deszczu ze śniegiem oraz spływ 
powierzchniowy styczeń 2012 r.; 
intensywne opady deszczu 
s iernień  7015 r 1

600 60078 6330 1 200 000,00

Razem 1 200 000,00

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 -  MF179.

Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111:460.2016. AD

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.137.2016.MF.4592 (nr wewnętrzny MF179) 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
Złotoryja

Odbudowa drogi powiatowej 
nr 2602 D w m. Biegoszów 
od km 3+420 do km 3+770 
nadł. 350m [Intensywne 
opady deszczu maj 2014r.]

600 60078 6430 102 207,00

Razem 102 207,00

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF179.

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



FB-BP.3111.460.2016. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.137.2016.MF.4592 (nr wewnętrzny MF179) 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

UMiG
Sobótka

Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Czereśniowej w 
Strzegomianach (0,000 -  0,200 
km) [powódź i intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 2030 76 001,00

Razem 76 001,00

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 -  MF179.

z  up. w o j ^ d ^ l n .o ś l ą ^ k i e g o

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

Finansów i Budżetu


