
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.799.2018.AA

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 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
Podgórzyn

Odbudowa mostu żelbetowego 
nad ciekiem Lutynka (dz. nr 
373) w Staniszowie pomiędzy 
działkami nr 167 i 168/2, 
długość mostu 6m; szerokość 
5m [intensywne opady deszczu 
i powódź sierpień 2010]

600 60078 6330 90 208

Odbudowa drogi dz. nr 72/4 w 
Staniszowie na odcinku dl. 
0,052 km; 208 m2 [intensywne 
opady deszczu i powódź 
sierpień 2010]

600 60078 6330 49 081

Razem 139 289
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 -  MF204.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.799.2018.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasii fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Sobótka

Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Zaułek Słoneczny 
w Sobótce (0 - 0,240 km) [ 
powódź i intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 2030 208 000

Razem 208 000

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 -  MF204.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.799.2018 A A

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 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
Lewin

Kłodzki

Modernizacja zbiornika 
wodnego w km 9+390 potoku 
Klikawa w Lewinie Kłodzkim 
[intensywne opady deszczu i 
gwałtowne topienie pokrywy 
śnieżnej luty, marzec 2017 r.] - 
roboty dodatkowe

900 90078 6330 319 568

Razem 319 568

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 -  MF204.



FB-BP.3111.799.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi/fi kac ja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Nowa
Ruda

Przebudowa drogi Dzikowiec 
69; 58, 52 km 0-0+424 
Wolibórz - Dzikowiec 
120376D km 0+995 
[intensywne opady deszczu 
2017 r.] - etap I

600 60078 6330 1 042 703

Razem 1 042 703

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 -  MF204.



FB-BP.3111.799.2018.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 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

UMiG
Radków

Przebudowa dróg Ratno Dolne 
dz. nr 337; 291 km 0-0+250 
[intensywne opady deszczu 
styczeń 2012 r.]

600 60078 6330 341 295

Razem 341 295

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 -  MF204.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.799.2018.AA

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.21.2018.MF.5579 

(nr wewnętrzny MF204) z dnia 28 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
Głogów

Remont budynku świetlicy 
wiejskiej w Grodźcu Małym 
[Intensywne opady deszczu i 
silny wiatr październik 2017 r.]

921 92178 2030 47 000

Remont Budynku Wiejskiego 
Ośrodka Zdrowia w 
Krzeptowie [Intensywne opady 
deszczu i silny wiatr 
październik 2017 r.]

700 70078 2030 43 000

Remont Budynku Gminnego w 
Starych Serbach dz. 23/2 
[intensywne opady deszczu i 
silny wiatr październik 2017 r.]

700 70078 2030 174 000

Razem 264 000
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 -  MF204.


