
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590. (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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

IM
Świeradów

Zdrój

Odbudowa nawierzchni drogi 
wraz z systemem odwodnienia 
ul. Sowia w Swieradowie- 
Zdroju (km 0+000 -  0 +225) 
[powódź sierpień 2010 r.]

600 60078 6330 172 738,00

Odbudowa nawierzchni drogi 
wraz z systemem odwodnienia 
ul. Krucza w Swieradowie- 
Zdroju (km 0+000 -  0 +155) 
[powódź sierpień 2010 r.J

600 60078 6330 198 955,00

Razem 371 693,00
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 -  MF180.

Z up. W O JEW O D O ! wn V  ,r «n
LUU

Edyta SapcJa 
DYREKTOR WYD2!.fl \ U 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP .3111.461.2016. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590. (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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
Olszyna

Przebudowa dróg: Olszyna, 
dz. nr 1049 w km 0+000 do 
0+450; Olszyna dz. nr 
785/16 w km 0+000 do 
0+294 [powódź lipiec 2013 r.J

600 60078 6330 603 006,00

Remont dróg: 1. 
Biedrzychowice dz. nr 20 w 
km 0+000 do 0+100;
2.Olszyna, dz. nr 1240 w km 
0+000 do 0+177; 3. Olszyna 
dz. nr 1057 w km 0+000 - 
0+134 [powódź lipiec 2013 r.J

600 60078 2030 214 124,00

Odbudowa mostów: Olszyna 
ul. Świerczewskiego dz. nr 
846, 952, 956/8 w km 0+000; 
Olszyna ul. Wolności dz. nr 
1309, 905 w km 0+050 
[powódź lipiec 2013 r. /

600 60078 6330 539 359,00

Odbudowa dróg 1.Olszyna, 
Dolna dz. nr 55, 56 w km 
0+000 do 0+117; 2.Olszyna 
Dolna dz. nr 11 w km 0+000 
do 0+390; 3. Olszyna Dolna 
dz. nr 113, 112 w km 0+000 
do 0+114 [intensywne opady 
deszczu sierpień 2011 r.J

600 60078 6330 272 899,00

Razem 1 629 388,00
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 -  MF180.

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590. (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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
Marcinowice

Odbudowa rowu przy drodze 
gminnej dz. nr 490/1 w 
Wirkach, km 0+300-0+530 
[intensywne opady deszczu i 
powódź czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 431 976,00

Odbudowa drogi gminnej w 
Sadach, dz. nr 188, km 
0+000-0+015, dz. nr 189 km 
0+000-0+210 [intensywne 
opady deszczu i powódź 
czerwiec 2013 r.J

600 60078 6330 68 353,00

Razem 500 329,00

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 -  MF180.

i up. WOJEW,

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590. (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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
Lwówek

Śląski

Przebudowa ulicy Stromej i 
Łąkowej w Lwówku Śląskim 
od km 0+000 do km 0+150 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec, lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 99 939,00

Przebudowa ulicy Piekarskiej 
w Lwówku Śląskim od km 
0+000 do km 0+120 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.J

600 60078 6330 117 004,00

Razem 216 943,00
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 — MF180.

Z up. WOJEWODY^OLT^DŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590. (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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

Odbudowa mostu nad ciekiem 
Olszówka (0+400) w 
miejscowości Jałowiec w 
ciągach drogi dz. nr 99, 148
[intensywne opady deszczu i 
powódź lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 220 318,00

UG Lubań

Przebudowa drogi 
wewnętrznej w miejscowości 
Uniegoszcz, dz. nr 335 (0+000 
do 0+750) [powódź, 
intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 301 538,00

Przebudowa drogi w 
miejscowości Mściszów dz. nr 
221,218 (0+000 do 0+400) 
[powódź oraz nawalne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 157 298,00

Razem 679 154,00
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 -  MF180.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG7.4143.3.8.2016.MF.4590 (nr wewnętrzny MF180) z dnia 22 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
Krotoszyce

Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Krotoszyce: 
(ulica Zielona - droga nr 
108467D, działka nr 493 od 
0+000 do 0+215 i działka nr 
482 od 0+000 do 0+065 oraz 
ulica Piaskowa - droga nr 
108468D, działka nr 78 od 
0+000 do 0+190 ), obręb 
Krotoszyce [intensywne 
opady deszczu sierpień 2015]

600 60078 6330 307 395,00

Razem 307 395,00
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 -  MF180.

Z up. WOJEWODA: OUOŚLA?K!EGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


