
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

FB-BP.3111.584.2018. AA

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Przebudowa drogi w 
Dalkowie w km 0+000 - 
0+540 (działki numer 196, 
274, 277) [intensywne 
opady deszczu, lipiec 2016
r-]

600 60078 6330 302 000,00

Przebudowa drogi - ulica 
Szkolna w Gaworzycach w 
km 0+000 - 0+200 (działka 
nr 1011) [intensywne opady 
deszczu i gradu, czerwiec 
2017 r.]

600 60078 6330 191 093,00

Razem 493 093,00
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 -  MF177.



FB-BP.3111.584.2018.AA

Urząd Gminy 
Radwanice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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 
Radwanice

Przebudowa drogi gminnej 
nr 101028D ul. Polna obręb 
Radwanice - 0+000 - 0+540 
[intensywne opady deszczu 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 674 062,00

Razem 674 062,00

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 -  MF177.



FB-BP.3111.584.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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 i Gminy 

Radków

Przebudowa dróg Raszków 
dz. nr 47/11; 53;56;83/l km 
0-0+350 [intensywne opady 
deszczu czerwiec, lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 411 325,00

Razem 411 325,00

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 -  MF177.



FB-BP.3111.584.2018.AA

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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

Powiat
Ząbkowice

Śląskie

Remont drogi powiatowej 
nr 318 ID w miejscowości 
Sosnowa - Płonica, długość 
l,913mb, km 3+260-5+173 
[intensywne opady deszczu, 
czerwiec 2017 r.]

600 60078 2130 866 153,00

Razem 866 153,00

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 -  MF177.



FB-BP.3111.584.2018.AA

Urząd Gminy ł 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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 
Świdnica

Odbudowa drogi gminnej 
nr 112508D w Makowicach 
w km 0+000 - km 1+350 
[intensywne opady deszczu 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 1 040 000,00

Razem 1 040 000,00

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 -  MF177.



Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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 
Świeradów Zdrój

Odbudowa nawierzchni 
drogi wraz z systemem 
odwodnienia ul. Br. Czecha 
w Świeradowie-Zdroju - 
etap II (km 0+273-0+333) 
[powódź czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 132 672,00

Razem 132 672,00

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 -  MF177.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.584.2018.AA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2018 r.

FB-BP.3111.584.2018.AA

tJrząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.108.2018.MF.4734 

(nr wewnętrzny MF177) z dnia 26 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 i Gminy 

Leśna

Odbudowa dróg gminnych 
w Stankowicach do posesji 
nr 92 (dz. nr 151; km 
0+000-0+300) oraz do 
posesji nr 96 (dz. nr 243, 67 
km 0+000-0+220) 
[intensywne opady 
atmosferyczne i powódź 
lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 395 825,00

Razem 395 825,00

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 -  MF177.


