
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.286.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.133.2017.MF.2142 

z dnia 08 sierpnia 2017 r. (nr wew. MF095) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 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. 

Sikorskiego dz.nr 149 dr w 
Gryfowie Śląskim w km 0+000 
- 0+400 [Powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 560 000,00

Razem 560 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 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 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095

Z up. W 0 J E W 0 ^ l5 0 I^ ^ L Ą £ K !E 6 ! .

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.286.2017.AA

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśn&

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów NrMF/FG6.4143.3.133.2017.MF.2142 

z dnia 08 sierpnia 2017 r. (nr wew. MF095) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Leśna

Odbudowa dróg w Grab iszycach 
Górnych od posesji nr 37 do 
stawów obok nr 47 (dz.nr 623, 
582, 601, 600, 599; km 0+000- 
0+770), do nr 65 (dz.nr 485 km 
0+000-0+586) [intensywne 
opady atmosferyczne i powódź 
lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 898 000,00

Razem 898 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 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 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F095 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

fyta  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 8udźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.286.2017.AA

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów NrMF/FG6.4143.3.133.2017.MF.2142 

z dnia 08 sierpnia 2017 r. (nr wew. MF095) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Olszyna

Odbudowa kanalizacji 
ogólnospławnej i deszczowej - 
Olszyna dz.nr 811 wraz z 
dopływami i odpływami o 
łącznej dł. 1211,3 mb - [powódź 
lipiec 2012 r.]

900 90078 6330 1 536 056,00

Razem 1 536 056,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 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 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -MF095
Z up. WOJEWODY D 0 LN 0 ŚU SK IE G 0  

'  ■>-
hetyta Sapała 

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.286.2017.AA

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.133.2017.MF.2142 

z dnia 08 sierpnia 2017 r. (nr wew. MF095) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 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 2826D w Mysłowie w km 
0+000-3+330 [intensywne 
opady deszczu i powódź lipiec 
2012 r.]

600 60078 6430 969 000,00

Razem 969 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 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 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095
Z up.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu

WOJEWODytfO^^LĄSKIEGO


