
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 zawiadamiani, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Bogatynia

Odbudowa kładki stalowej 
dwuprzęsłowej przy ul. Armii 
Czerwonej w Bogatyni 
(kilometraż 6^600) [powódź 
2010 r.]

600 60078 6330 509 112,00

Razem 509 112,00
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 j e w o ^ > ô ś l ą ? k i e g °

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 Miasta i Gminy 
Bolków

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
Bolków

Przebudowa nawierzchni 
drogi położonej na działce nr 
581, 582, 588/1 i 507/2 w 
Mysłowie, (0+000-0+324) 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 193 437,00

Razem 193 437,00
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 J E W O D ^ ^ Ś L Ą S K I E G O

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 
Gryfów 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 zm iany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Gryfów
Śląski

Przebudowa drogi gminnej w 
Wolbromowie dz. nr 318 dr, 
272 dr i 326 dr w km 0+000 -  
1+350 [Powódź lipiec 2012 r.J

600 60078 6330 473 914,00

Przebudowa drogi gminnej ul. 
Rzeczna dz. nr 31 dr w 
Gryfowie Śląskim w km 
0+000 -  0+200 [Powódź lipiec 
2012 r.J

600 60078 6330 260 080,00

Razem 733 994,00
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. W0JEW0pYl)p^ŚLĄ?K!EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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
Janowice
Wielkie

Odbudowa mostu w 
miejscowości Trzcińsko dz. 
354/1 [powódź czerwiec 
2013 r.]

600 60078 6330 214 524,00

Razem 214 524,00
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  lip. W O J E W ^ T ^ O Ś L Ą ? K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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

UM 
Jelenia Góra

Odbudowa ulicy Borówkowej 
G113624 0261011 w km  
0+000-0+581 [Intensywne 
opady deszczu i powódź 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 76 000,00

Razem 76 000,00
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 -  MF180.

Z  up. W O JE W O ^ JM ^ W W Ś LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016A D

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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
Kamieniec

Ząbkowicki

Odbudowa drogi Byczeń nr 
dz.436 kilometr aż 0,000 - 
0,074[Intensywne opady 
deszczu sierpień 2015 r.]

600 60078 6330 41 623,00

Razem 41 623,00
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 J E W O ^ O ^ ł G Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Kłodzko

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
Kłodzko

Remont rowu nr 312 (w km 
0+000-0+450) we wsi 
Jaszkowa Dolna [powódź 
czerwiec 2009 r.]

010 01078

)

2030 229 745,00

Razem 229 745,00
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 0 J E W 0 ^ B ^ & Ś L / i? K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Gminy 
Kotla

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
Kotla

Przebudowa drogi 
wewnętrznej dz. ewid. nr 22, 
obręb Głogówko, gmina 
Kotla, km od 0+0,000 do 
0+0,131 km [Intensywne 
opady deszczu maj, czerwiec 
2014 r.]

600 60078 6330 62 400,00

Razem 62 400,00
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. woje\i m S LĄ S K IEG0

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 
Leśna

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
Leśna

Odbudowa drogi w 
Grabiszycach Średnich do 
posesji nr 73 (dz. nr 203, 204 
km 0+000-0+325) 
[intensywne opady 
atmosferyczne i powódź 
lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 135 118,00

Razem 135 118,00
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

Z  up. W 0 JEW 0S LA S K IEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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
Międzylesie

Odbudowa drogi gminnej Nr 
119953D w km 0+021 -0+810 
na działkach nr 174/6, 734/1, 
174/5, 24, 174/4 w Długopolu 
Górnym [intensywne opady 
deszczu lipiec 2015 r.]

600 60078 6330 134 587,00

Razem 134 587,00
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. w0JEwqpyi5awieśu\?KiEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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

UM 
Nowa Ruda

Odbudowa drogi ul. Stara 
Kolonia w kilometrażu 
0+000-1+200 [powódź 
czerwiec 2009 r.]

600 60078 6330 269 680,00

Razem 269 680,00
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 0J E W 0̂ B C ^ 1̂ L Ą ? K ! E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 
Nowa Ruda

Odbudowa mostu w ciągu 
drogi gminnej dz. nr 732 w 
Woliborzu [intensywne 
opady deszczu lipiec 2011 r.]

600 60078 6330 147 344,00

Razem 147 344,00

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 0 J E W 0 p f t J ! ^ ^ L Ą ? K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Paszowice

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 zawiadamiani, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Paszowice

Przebudowa drogi 
dojazdowej (dz. Nr 73) w 
Grobli na długości od km 
0+000 do km 0+160 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 64 800,00

Razem 64 800,00
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. WO J E ’ !.  ■;?'.'CIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016A.D

Urząd Miasta 
Piechowice

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

UM
Piechowice

Odbudowa mostu nad 
potokiem Piastowka przy ul. 
Piastów na wys. budynku nr 
23 dz. dr 196 Obr. 1 
[Intensywne opady deszczu 
maj 2014 r.]

600 60078 6330

\

114 553,00

Razem 114 553,00
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 
Podgórzyn

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 (zl)Dział Rozdział Paragraf

UG
Podgórzyn

Odbudowa drogi ulica Leśna 
w Staniszowie dz. nr 364 w 
km w km.0+000 - 0 + 307 
[intensywne opady deszczu 
maj, czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 192 895,00

Razem 192 895,00
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 J E W O ^ ^ ^ L ^ K I E G O

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 
Radków

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
Radków

Remont dróg Karłów 186/2, 
23/3, 121, 120/1, 18/4, 120/3, 
122 km 0 - 0 + 460 [powódź i 
intensywne opady deszczu 
marzec 2008 r.]

600 60078 2030 318 800,00

Razem 318 800,00
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 
Stara Kamienica

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
Stara

Kamienica

Odbudowa drogi gminnej 
publicznej nr 113264D w 
ciągu działek nr 505/8 i 508 
w Rybnicy w km od 0+000 
do 0+538 [Intensywne opady 
deszczu i powódź sierpień 
2010 r.]

600 60078 6330 144 270,00

Razem 144 270,00
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 Q J E V :Q 8 f  >3tN 0ŚL".-?KIEG 0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Stoszowice

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
Stoszowice

Przebudowa nawierzchni 
drogi w Żdanowie, działka 16 
km 0+000-0+160 
[Intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 82 270,00

Razem 82 270,00

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 0 J E W ^ p V t ^ 0 Ś h ,^ K ! E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

UM
Szklarska

Poręba

Przebudowa ulicy Wiejskiej 
115302D w km 0+000,00 do 
1+132,00 [Intensywne opady 
deszczu i powódź sierpień 
2010 r.]

600 60078

r

6330 560 351,00

Razem 560 351,00
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 JE

Edyta Sapała
DYREKTOR WY~ ?X* ■ V
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Świdnica

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
Świdnica

Odbudowa systemu 
melioracji na terenie wsi 
Jagodnik, na odcinku 1700 m 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

010 01078 6330 447 334,00

Razem 447 334,00
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.

d y p .e k t
Finansów i Budzötu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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
Wądroże
Wielkie

Przebudowa drogi dz.233/1, 
w km 0+000 - 0+260, obręb 
Wądroże Małe [intensywne 
opady deszczu kwiecień 2015
r-]

600 60078 6330 97 422,00

Razem 97 422,00
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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

UM
Wojcieszów

Przebudowa drogi nr 308 i 
238/7 obręb IV (ciąg dalszy 
ul. Kresowej) na odcinku od 
km 0,000 do km 0,150 oraz 
drogi nr 313 obręb IV (od ul. 
Kresowej 1) na odcinku od 
km 0,000 do km 0,115 w 
Wojcieszowie [powódź lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 191 093,00

Razem 191 093,00
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
Z  up. W u Jtv

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF180.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016. AD

Urząd Gminy 
Żukowice

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
Żukowice

Odbudowa dróg w m. 
Dobrzejowice, dz. nr 465/2, 
466,519,478 w km 00+000- 
00+445; 00+000 -00+317 
[Intensywne opady deszczu 
maj 2014 r.]

600 60078 6330 610 012,00

Razem 610 012,00
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. WOJEmy^g^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sarda
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fint ansó w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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

SP
Jawor

Przebudowa drogi powiatowej 
Dobków -  gr. powiatu Lipa nr 
2600D w km 0+000 -  2+500 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.]

600

©

60078 6430 865 397,00

Remont muru oporowego w 
Mysłowie w km od 1+120 do 
1+220 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 2130 246 000,00

Razem 1 111 397,00
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,
p

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

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

SP
Wałbrzych

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3373D w 
Michałkowej - od km 3+818 
do km 4+861 - gm. Walim 
[Intensywne opady deszczu 
lipiec 2014 r.]

600 60078 6430 446 553,00

Razem 446 553,00

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.
Zup. WOJE' ' ..............

DYREKTOR' VY ’ ZIAŁ 
Finansów i Buciżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.461.2016.AD

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice

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

SP
Ząbkowice

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3191D Ziębice 
- Starczówek, długość 813 
mb, km 0+826 ^  1+639 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec 2015 r.]

600 60078 6430 280 026,00

Razem 280 026,00
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 J E W O p J T f ^ i ^ . ^ K I
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