
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

FB-BP.3111.516.2018.AA

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 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

Urząd
Miasta

Kowary

Remont rowu melioracyjnego 
R-21 przy ul. Polnej 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

010 01078 2030 79 416,00

Razem 79 416,00

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 -  MF145.

z up. wojew^ k Joln^ î Ś kiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

FB-BP.3111.516.2018.AA

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 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

Urząd
Gminy
Lubań

Odbudowa drogi w 
miejscowości Radostów Dolny, 
dz. nr 150, 141 (0+000 do 
0+400) z mostem nad ciekiem 
Luciąża (3km+930) [powódź 
oraz intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 425 600,00

Razem 425 600,00

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 -  MF145.
1 up. WOJEWODYpetNO^ĄSKIEGO

Ęityla Sapała 
d y r e k t ó r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.516.2018 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetową Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd
Miasta

Mieroszów

Przebudowa drogi nr 116262D 
(km 0+000 - 0+240) w 
Golińsku [intensywne opady 
deszczu sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 163 240,00

Razem 163 240,00

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 -  MF145.

Zup.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

FB-BP.3111.516.2018.AA

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 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 (zl)Dział Rozdział Paragraf

Starostwo
Powiatowe
Ząbkowice

Śląskie

Remont drogi powiatowej nr 
3172D w miejscowości 
Piotrowice Polskie, długość 
1,899 mb, km 0+000 - 1+899 
[intensywne opady deszczu, 
czerwiec 2017 r.]

600 60078 2130 1 137 783,00

Razem 1 137 783,00

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 -  MF145.
Z up. WOJEWODY DptNOŚl^KIEGO

EĆtyiaSapafc?^
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKJ Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

FB-BP.3111.516.2018AA

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 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

Starostwo
Powiatowe

Legnica

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2206D od kra 0+000 do km 
1+050 w m. Winnica 
[intensywne opady deszczu w 
lipcu 2016 r.]

600 60078 6430 2 005 756,00

Razem 2 005 756,00

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 -  MF145.
“  UP-W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.516.2018 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.11.2018.MF.4156 

(nr wewnętrzny MF145) z dnia 08 października 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

Urząd
Miasta

Głuszyca

Odbudowa drogi gminnej w 
Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z 
odwodnieniem na długości 300 
mb (od 0+000 do 0+300) 
[intensywne opady deszczu i 
gradu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 171 708,00

Razem 171 708,00

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 -  MF145.

2 up. W 0 J E ^ fff0 0 ^ g Ą $ K IE Q 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


