
FB-BP.3111.498.2018. AA

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.82.2018.MF.3606 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 01 października 2018 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

KlasĄtfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Radwanice

Przebudowa drogi gminnej nr 
101030D ul. Stolarska obręb 
Radwanice - 0+000-0+545 
[intensywne opady deszczu, 
październik 2017 r.]

600 60078 6330 904 862,00

Razem 904 862,00

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 -  MF141.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy ta S6 
DYRtKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.498.2018.AA

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 01 października 2018 r .

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.82.2018.MF.3606 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 27 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
Kamienna

Góra

Przebudowa drogi gminnej nr 
114905D, km 0+000 -  0+340 
w Pisarzowicach (Intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013
r.)

600 60078 6330 188 000,00

Razem 188 000,00

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 -  MF141.

Z up. W O J f^ D Y  DO^pśŁĄSK IEGO

^  Edyta Sdpafa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.498.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.82.2018.MF.3606 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 01 października 2018 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Sobótka

Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Wiosennej w 
Przemiłowie - ETAP II (0,000 
- 0,525 km) [powódź i 
intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 2030 232 000,00

Razem 232 000,00

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 -  MF141.
Z up. W O J B ^ Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

^ Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.498.2018. A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 01 października 2018 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.82.2018.MF.3606 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 27 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
Świdnica

Odbudowa dróg gminnych nr 
111809D i nr 11181 OD w 
Bojanicach w km 0+00 - km 
1+050 [czerwiec 2009 r.]

600 60078 6330 571 262,00

Razem 571 262,00

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 -  MF141.

Z up. WOJEWieY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 01 października 2018 r.

FB-BP.3111.498.2018. AA

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.82.2018.MF.3606 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 27 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

SP
Jawor

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2175D Warmątowice 
Sienkiewiczowskie - 
Przybyłowice - Małuszów w km 
5+024-7+216 [opady 
atmosferyczne i silny wiatr 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6430 2 071 117,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2814D relacji Mysłów - Lipa - 
Paszowice w km 16+780 do 
18+130 [opady atmosferyczne i 
silny wiatr sierpień 2017 r.] etap I

600 60078 6430 808 022,00

Razem 2 879 139,00
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 przelewa wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF141.
Z up. WOJEWODY M ^ S ŚL Ą SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


