
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.797.2018.AA

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UM
Piechowice

Odbudowa drogi gminnej ul. 
Leśna nr 115262D (w km od 
0+000 do km 0+717,18), dz. nr 
144/1, 144/2, 372 [intensywne 
opady deszczu maj 2014 r.]

600 60078 6330 1 031 937

Razem 1 031 937
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Świerzawa

Przebudowa drogi gminnej w 
Nowym Kościele w granicach 
działki nr 403 w km 
0+000^-0+800 [powódź lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 271 184

Razem 271 184
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Kotla

Przebudowa drogi wewnętrznej 
dz. ewid. nr 299 od km 0+000 
do 0+104 i dz. ewid. Nr 302, 
km od 0+000-0+119, obręb 
Skidniów, gm. Kotla 
[intensywne opady deszczu 
maj, czerwiec 2014 r.]

600 60078 6330 188 957

Razem 188 957
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 -  MF200.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.797.2018. AA

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Wądroże
Wielkie

Przebudowa drogi gminnej 
107372D w km 0+000-0+800, 
dz. 158, obręb Skała 
[intensywne opady deszczu 
maj 2017r.]

600 60078 6330 470 777

Razem 470 777
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 -  MF200.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.797.2018.AA

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Stare

Bogaczowice

Odbudowa drogi gminnej w m. 
Stare Bogaczowice nr geod. 
518 0+038 do 0+138 wraz z 
odwodnieniem [intensywne 
opady atmosferyczne i powódź 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 80 000

Razem 80 000
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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 Rudnicy dz. nr 42, km 
0+000-0+100 [intensywne 
opady deszczu czerwiec 
2017 r.]

600 60078 6330 52 240

Razem 52 240
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Marcinowice

Odbudowa rowu przy drodze 
gminnej dz. nr 235/2 w 
Szczepanowie, km 0+000- 
0+200 [intensywne opady 
deszczu i powódź czerwiec 
2010 r.]

600 60078 6330 200 000

Razem 200 000
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi^fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Stara

Kamienica

Odbudowa drogi nr 539/1 
w Rybnicy w km 0+000 
do 0+300 [intensywne opady 
i powódź sierpień 2010 r.]

600 60078 6330 176 000

Razem 176 000
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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 Stoszowicach dz. nr 298, 
297, 293 km 0+000-0+317,7 
[intensywne opady deszczu 
październik 2017]

600 60078 6330 277 669

Razem 277 669
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

UrządMiasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Nowa
Ruda

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zagórze dojazd do budynku 
nr 46 w kilometrażu 0+000- 
0+500 [powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 324 000

Razem 324 000
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 -  MF200.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.797.2018.AA

UrzątlMiasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Bystrzyca
Kłodzka

Przebudowa drogi gminnej od 
drogi powiatowej nr 3287D w 
kierunku posesji nr 6, 10, 24 
dz. nr 114/1, 79 i część dz. nr 
50 w miejscowości Paszków, 
km 0+000-0+800 [Intensywne 
opady deszczu i silny wiatr 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 655 835

Razem 655 835
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 -  MF200.



FB-BP.3111.797.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi^fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kłodzko

Odbudowa drogi powiatowej 
ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w 
Lądku Zdroju, km 0+050 do 
0+300 - II etap [intensywne 
opady deszczu czerwiec 
2013 r.]

600 60078 6430 1 018 332

Razem 1 018 332
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 -  MF200.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.797.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.292.2018.MF.5312 

(nr wewnętrzny MF200) z dnia 21 grudnia 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
Gryfów
Śląski

Przebudowa drogi gminnej ul. 
Grodzka dz. nr 483 dr w 
Gryfowie Śląskim w km 0+000 
- 0+100 - [Powódź lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 443 350

Razem 443 350
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 -  MF200.


