
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

FB-BP.3111.445.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.168.2018.MF.3078 

(nr wewnętrzny MF123) z dnia 11 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
Lwówek

Śląski

Przebudowa drogi dz. Nr 
577dr, 578dr, 60/8dr, 
580Wp w miejscowości 
Kotliska od km 0+000 do 
km 0+270 [intensywne 
opady deszczu lipiec 2012
r.]

600 60078 6330 119 881,00

Razem 119 881,00
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 -  MF123.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/■Edyta SafM a 
DIREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.445.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.168.2018.MF.3078 

(nr wewnętrzny MF123) z dnia 11 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

UG
Stoszowice

Przebudowa nawierzchni 
drogi w Srebrnej Górze ul. 
Jasna dz. Nr 450/5 km 
0+000-0+155 [intensywne 
opady deszczu, październik 
2017 r.]

600 60078 6330 267 793,00

Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
łączącą miejscowości 
Grodziszcze - Różana dz. Nr 
466/13,29, 151, 150/1,
149/1 km 0+000 - 0+2697 
[intensywne opady deszczu, 
październik 2017 r.]

600 60078 6330 1 529 075,00

Razem 1 796 868,00
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,



FB-BP.3111.445.2018.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.168.2018.MF.3078 

(nr wewnętrzny MF123) z dnia 11 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

UG
Żukowice

Odbudowa drogi w m. 
Kamiona dz. Nr 147, 120/9 
w km 00+000-00+549, 
gmina Żukowice 
[intensywne opady deszczu, 
maj 2014 r.]

600 60078 6330 551 494,00

Razem 551 494,00
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 -  MF123.

Finansów i Budżetu


