
Wrocław, dnia 18 września 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.458.2018.AA

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.182.2018.MF.3307 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 14 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

UM
Karpacz

Odbudowa nawierzchni i 
wykonanie odwodnienia w 
ciągu ulicy Szkolnej 
(115727) w kilometrażu 0 + 
000 do 0 + 455 [intensywne 
opady deszczu lipiec 2017
r-]

600 60078 6330 692 000,00

Razem 692 000,00

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 -  MF127.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta^fófSła 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 18 września 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.458.2018 A A

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.182.2018.MF.3307 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 14 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 
Stronie Śląskie

Przebudowa drogi gminnej 
ul. Okrężnej działki nr 
132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 
0001 Stronie Śląskie Miasto 
[Powódź czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 239 502,00

Razem 239 502,00

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 -  MF127.

SKIEGO

ayja Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 18 września 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.458.2018.AA

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.182.2018.MF.3307 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 14 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
Lewin Kłodzki

Modernizacja zbiornika 
wodnego w km 9+390 
potoku Klikawa w Lewinie 
Kłodzkim [intensywne 
opady deszczu i gwałtowne 
topnienie pokrywy śnieżnej 
luty, marzec 2017 r.]

900 90078 6330 1 476 000,00

Razem 1 476 000,00

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 -  MF127.

I  up.

Finansów i Budżetu

ttytu Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



Wrocław, dnia 18 września 2018 r.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.458.2018.AA

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.182.2018.MF.3307 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 14 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 
Czarny Bór

Odbudowa drogi gminnej 
dz. nr 619 w Witkowie 
(intensywne opady deszczu 
i powódź, czerwiec 2013) 
km 0+000 - 0+176,85 oraz 
odbudowa drogi gminnej 
działka nr 616 w Witkowie 
(intensywne opady deszczu 
i powódź, czerwiec 2013) 
km 0+000-0+149,20

600 60078 6330 219 743,00

Razem 219 743,00

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 -  MF127 DOLNOŚLĄSKIEGO

E& w i SśpG tzf 
DYRBŚrOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


