
FB-BP.3111.371.2018. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

U M i G
Bolków

Przebudowa placu 
manewrowego wraz z 
przejściem do Szkoły 
Podstawowej w Bolkowie - 
dz. 427 obręb Bolków-2 
[intensywne opady deszczu i 
gradu lipiec 2017 r.]

600 60078 6330 71 080,00

Razem 71 080,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Z uf). W0JEW0QY DOĆNbŚLĄSIOEGO

Celina kiarzFnu Dziedziak 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

U M i G
Bystrzyca
Kłodzka

Przebudowa drogi gminnej 
dz. nr 87, 134 od 
skrzyżowania ul. Willowej 
w kierunku lądowiska i 
posesji nr 21 w 
miejscowości Bystrzyca 
Kł., km 0+000-0+920 
[Intensywne opady deszczu 
i silny wiatr w sierpniu 
2017 r.]

600 60078 6330 643 174,00

Razem 643 174,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Z  u®. WOJEWODY Ot

Celina Marien  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018.AA

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Pęcław

Przebudowa nawierzchni drogi 
w Wietszycach, działka nr 
184/1, długość drogi 0,34 km 
[intensywne opady deszczu, 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 315 372,00

Razem 315 372,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klas1»̂ fikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

U M i G
Radków

Przebudowa drogi Radków 
dz. nr 888 km 0-0+530 
[intensywne opady deszczu i 
powodzie czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień 2010 r.]

600 60078 6330 736 052,00

Razem 736 052,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018. AA

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Stare

Bogaczowice

Odbudowa drogi gminnej w 
m. Gostków nr geod. 427 
0+000 do 0+070 wraz z 
odwodnieniem [intensywne 
opady atmosferyczne maj 
2010 r.]

600 60078 6330 50 971,00

Razem 50 971,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLJI0Śl^SKIE8O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasidlkacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

U M i G
Lubomierz

Remont nawierzchni 
drogowej w miejscowości 
Golejów nr/dz. 333 i 332 w 
części (od 0,000 do 0,400) 
[intensywne opady deszczu, 
gradu i powódź czerwiec, 
lipiec 2013 r.]

600 60078 2030 318 422,00

Razem 318 422,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018.AA

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klas1!ffikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat 
Jelenia Góra

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2742D 
Mysłakowice - Miłków w km 
0+000 do 4+023 [intensywne 
opady deszczu lipiec 2012 r.

600 60078 6430 5 012 429,00

Razem 5 012 429,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Z up. W OJEW ODY C SKIEGG

Celina M arłeritiDziedziak 
RADCA GENo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.371.2018.AA

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.34.2018.MF.2448 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość dotacji 
(zł)Dział Rozdział Paragraf

Powiat
Lubań

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2477D 
w km 1+350 - 6+320 
Zalipie - Grabiszyce Górne 
[intensywne opady deszczu 
oraz powódź czerwiec 
2013 r.]

600 60078 6430 3 3789 089,00

Razem 3 379 089,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Z uf>. WOJEWODY D


