
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

FB-BP.3111.432.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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

UMiG
Bolków

Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 11241 OD 
do Radzimowic, nr 425 
obręb: My słów w km 
(0+300 - 0+736)
[intensywne opady deszczu i 
gradu lipiec 2017 r.]

600 60078 6330 336 756,00

Razem 336 756,00
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 -  MF117.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

1



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

FB-BP.3111.432.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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

UMiG
Bystrzyca
Kłodzka

Przebudowa drogi gminnej 
nr 119689D od drogi 
powiatowej nr 3235D w 
kierunku byłego wysypiska i 
posesji nr 4, 4a, 7, 8, 3, 5,
5A dz. nr 258, 291, 242,
256, 250, 245, 230 w 
Bystrzycy KŁ, km 0+000- 
2+102 [Intensywne opady 
deszczu i silny wiatr w 
sierpniu 2017 r.]

600 60078 6330 1 019 354,00

Razem 1 019 354,00
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 przedm iotowej^lec 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF117.

Finansów i Budżetu

ii należy w tytule
ÜJEW0DV DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.432.2018. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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

UMiG
Mieroszów

Przebudowa drogi nr 
116308D (km 0+000- 
1+282) ul. Wysoka w 
Mieroszowie [intensywne 
opady deszczu sierpień 2017
r.]

600 60078 6330 1 642 840,00

Razem 1 642 840,00
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 -  MF117.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ędyta Sapała
JDYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

FB-BP.3111.432.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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

UMiG
Międzylesie

Odbudowa drogi rowerowej, 
dojazdowej do gruntów 
rolnych nr dz. 80, obręb 
Domaszków i nr 37, 167,
186, obręb Długopole Górne 
- Etap 1 - droga ewakuacji 
powodziowej w km 1+510 - 
1+842; 1+869-1+969 
[intensywne opady deszczu, 
lipiec 2015 r.]

600 60078 6330 145 000,00

Razem 145 000,00
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 -  MF117.
Z up. WOJEWOm^DOLNOŚL^SKIEGO

¿Edyta SaptfićT  
DYREKT&R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.432.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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
Kłodzki

Odbudowa drogi 
powiatowej nr 3269D 
Domaszków - Goworów - 
Międzylesie, km 7+790 do 
9+712 [intensywne opady 
deszczu lipiec 2015 r.]

600 60078 6430 1 684 187,00

Razem 1 684 187,00
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 -  MF117.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'Edyta Sap
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 września 2018 r.

FB-BP.3111.432.2018 A D

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.62.2018.MF.3079 

(nr wewnętrzny MF117) z dnia 04 września 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
Ząbkowicki

Remont drogi powiatowej nr 
3161D w miej scowości 
Brodziszów, długość 2,997 
mb, km 2+770-5+767 
[intensywne opady deszczu, 
czerwiec 2017 r.]

600 60078 2130 2 382 077,00

Razem 2 382 077,00
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 -  MF117.

Z up. DOJ^0$LĄSKIEGO

*E<fyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


