
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Gaworzyce

Przebudowa drogi - ulica 
Mechaniczna w 
Gaworzycach w km 
0+000 - 0+330 (działki 
numer 1187,6, 1187/2, 
1185/14 część, 1185/24 
część) [intensywne 
opady deszczu i gradu, 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 311 787

Razem 311 787
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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. Polna dz. 
nr 201 w Gryfowie 
Śląskim w km 0+000 - 
0+250 [Powódź sierpień 
2010 r.]

600 60078 6330 500 000

Razem 500 000
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Lubań

Przebudowa drogi w 
miejscowości Kościelnik 
dz. nr 75 (0+000 do 
0+175) [powódź oraz 
intensywne opady 
deszczu 2010 r.]

600 60078 6330 132 850

Razem 132 850
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Lwówek

Śląski

Przebudowa ulicy 
Agatowej w Lwówku 
Śląskim od km 0+000 do 
km 0+150 [intensywne 
opady deszczu czerwiec, 
lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 102 787

Razem 102 787
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Mieroszów

Przebudowa drogi - ul. 
Malinowej w Kowalowej 
w obrębie dz. nr 162 (km 
0+810- 1+010) 
[intensywne opady 
deszczu sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 279 637

Razem 279 637
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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 
ul. Zagórze etap II 
w kilometrażu 1+050- 
2+410 [powódź lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 721 000

Razem 721 000
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klas]/fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

U G  
Nowa Ruda

Przebudowa drogi Jugów dz. 
744, 748, 749, 171/7, 785 km 
1+139 do 1+589; dz. 915, 
676/1 km 0-0+156; dz. 677/6, 
679/2,916, 687/25, 687/27, 
687/5, 687/8, 687/24, 687/28, 
687/26 km 0+0+200; 
Ludwikowice dz 652, 641 km 
0-0+550 ; ul. Batorego km 0- 
0+565 [intensywne opady 
deszczu i powódź 2009 r., 
intensywne opady deszczu 
2011 r., intensywne opady 
deszczu 2016 r. i intensywne 
opady deszczu 2017 r.]” .

600 60078 6330 1 770 427

Razem 1 770 427
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 d 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF202.

Celu Ą



FB-BP.3111.798.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Platerówka

Przebudowa dróg 
gminnych w m. Włosień 
dz. Nr 752 w km 0+000- 
0+107, dz. nr 739 w km 
0+000-0+195 
[Intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 166 926

Razem 166 926
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Radków

Przebudowa dróg Ratno 
Dolne dz. nr 70; 97/7 km 
0-0+150 [intensywne 
opady deszczu i powódź 
w lipcu 2011 r.]

600 60078 6330 166 562

Razem 166 562
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Szklarska

Poręba

Przebudowa ul. Kołłątaja 
1153 ID w km od 
0+000,00 do 0+1202 
(działki nr 28/1,28/2, 
28/3,115,126/2,152 obr. 
0007) [intensywne opady 
deszczu maj 2014 r.]

600 60078 6330 1 120 000

Razem 1 120 000
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Świeradów

Zdrój

Odbudowa nawierzchni 
drogi wraz z systemem 
odwodnienia ul. Heleny 
Marusarzówny w 
Swieradowie-Zdroju -  
(km 0+000 -  0+080) 
[powódź sierpień 
2011 r.]

600 60078 6330 343 832

Razem 343 832
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 -  MF202.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.798.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytana

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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
Szczytana

Remont drogi gminnej 
119 341 D w Niwie km 
0,000 - 2,230 
[intensywne opady 
deszczu sierpień 2017 r.]

600 60078 2030 1 053 540

Razem 1 053 540
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 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

SP
Jawor

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2792D 
Snowidza - Targoszyn - 
gr. pow. (Rogoźnica) w 
km 12+359-13+504 
[intensywne opady 
deszczu sierpień 2015 r.]

600 60078 6430 1 259 797

Razem 1 259 797
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 -  MF202.



FB-BP.3111.798.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.142.2018.MF.5425 

(nr wewnętrzny MF202) z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Kłasirfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kłodzko

Odbudowa drogi powiatowej 
nr 3296D Kocioł - Taszów, 
km 0+000 do 3+ 640 
[intensywne opady deszczu 
kwiecień i maj 2017 r.].

600 60078 6430 1 742 491

Odbudowa drogi powiatowej 
nr 3288D Starko wek - 
Pokrzywno, km 0+000 do 
1+676 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2017 r.]

600 60078 6430 895 349

Razem 2 637 840
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 -  MF202.


