
FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Marcinowice

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 
405 w Tąpadłach, km 0+000- 
0+500 [intensywne opady 
deszczu i powódź czerwiec 2013
r-]

600 60078 6330 160 000,00

Razem 160 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOs  ^ndyla Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.3 57.2017. AA

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 
(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Męcinka

Przebudowa drogi gminnej w 
Chełmcu nr dz. 211, 226/3, 
226/4, od km 0+000 do km 
0+770 [intensywne opady 
deszczu, lipiec 2016 r.]

600 60078 6330 331 000,00

Przebudowa drogi gminnej w 
Słupie nr dz. 341/5, 341/6, 
345/6, od km 0+000 do km 
0+426 [intensywne opady 
deszczu, lipiec 2016 r.]

600 60078 6330 181 000,00

Razem 512 000,00
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 -  MF122.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dfdytadyta SJpaia 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.357.2017 A A

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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
Mieroszów

Przebudowa drogi nr 116317D 
(km 0,00 - 0,272) ul. Radosna i 
ul. Unisławska w Sokołowsku 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 372 000,00

Razem 372 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

R.dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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
Międzylesie

Przebudowa ścian budynku 
socjalnego przy ul. Lipowej 25 
na działce nr 11/8 w 
Międzylesiu [intensywne opady 
deszczu lipiec 2015 r.]

700 70078 6330 97 000,00

Razem 97 000,00

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 -  MF122.

2 up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017A A

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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
Mirsk

Przebudowa ciągu dróg 332 i 
334 w Giebułtowie na długości 
75 m w kilometrażu od 0+000 
do 0+075 [intensywne opady 
deszczu i powódź -  czerwiec 
2013 r.]

600 60078 6330 472 000,00

Razem 472 000,00

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 -  MF122.
Z up. WOJEWOpy D ^ O ŚLĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017. AA

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Mściwojów

Przebudowa drogi gminnej w 
Snowidzy w granicach działki nr 
4 3 4 /I  i 4 3 4 /2  (dz. nr 434/1 od 
0+000 km do 0+034 km, 
dz.434/2 od 0+000 km do 0+255 
km, od 0+313 km do 0+ 363 
km) [Intensywne opady deszczu 
lipiec 2011 r.]

600 60078 6330 309 600,00

Razem 309 600,00

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 -  MF122.

^Edyta kapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017. AA

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Mysłakowice

Przebudowa drogi w 
Dąbrowicy - dz. nr 103 km 
0+000 - 0+310 [Intensywne 
opady deszczu oraz powódź 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 464 000,00

Razem 464 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWOpY DO^eŚLĄŚKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017. AA

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 
(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Nowa
Ruda

Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 
0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 
214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła 
km 0-1+133 wraz z mostami w ciągu 
drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w 
Świerkach [intensywne opady deszczu i 
powódź 2009 r., intensywne opady 
deszczu 2016 r., intensywne opady 
deszczu 2017 r.]

600 60078 6330 1 600 000,00

Przebudowa drogi Biegano w 13, 8, 48, 
58, 493, 492 km 0-1+884; Sokolec dz. 
192 km 0-0+220; Bartnica dz. 269/2 km 
0-0+515,15; Bożków do posesji 104,
105 km 0-0+115; Czerwieńczyce 
kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz 
mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 
595 i 585; [nawalne opady deszczu i 
powódź 2009; intensywne opady 
deszczu 2011; intensywne opady 
deszczu 2016 r.]

600 60078 6330 1 600 000,00

Razem 3 200 000,00
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

i , r . .. z ud w o je w o  - ś l is k ie g oprzelewu wskazać m.m. numer wewnętrzny decyzji -  MF122.

¿ ^d yłć^sp tilu  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Paszowice

Przebudowa przepompowni 
ścieków Paszowice [intensywne 
odpady deszczu czerwiec 2013 r.]

900 90078 6330 56 400,00

Razem 56 400,00

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 — MF122.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UM
Piechowice

Odbudowa mostu przy ul. 
Piastów w Piechowicach na 
wysokości budynku nr 36 wraz 
z zabudową brzegową 
[intensywne opady deszczu maj 
2014 r.]

600 60078 6330 386 000,00

Razem 386 000,00

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 -  MF122.
2 up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017. AA

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Pielgrzymka

Przebudowa drogi gminnej w 
Pielgrzymce dz. Nr 873 km 0 + 
000 - 0 + 150 [intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 96 000,00

Razem 96 000,00

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 -  MF122.

Z up. W0JEW0D.Y DO^OŚLĄSKIEGO

Łuyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu •



FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Platerówka

Przebudowa drogi gminnej w m. 
Włosień dz. Nr 285 w km 
0+000-0+370, [Intensywne 
opady deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6330 233 000,00

Razem 233 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

m yta  Sdpala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017.AA

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Podgórzyn

Odbudowa drogi nr 9/1 i 5/84 w 
Staniszowie w km. 0+000 - 0 + 
252 [intensywne opady deszczu 
maj, czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 221 600,00

Razem 221 600,00

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 -  MF122.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOZcdyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017.AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Radwanice

Przebudowa drogi gminnej nr 
100994D ul. Spadzista obręb 
Radwanice, obręb Łagoszów 
Wielki - 0+000 - 0+792 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2016 r.]

600 60078 6330 1 014 000,00

Razem 1 014 000,00

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 -  MF122.

clEdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017 A A

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Stare

Bogaczowice

Odbudowa drogi gminnej w m. 
Stare Bogaczowice nr geod. 178 
0+000 do 0+ 80 wraz z 
odwodnieniem [intensywne 
opady atmosferyczne i powódź 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 64 000,00

Razem 64 000,00

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 -  MF122. z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Stara

Kamienica

Odbudowa drogi nr 515 w 
Kopańcu w km od 0+000 do 
0+140 [intensywne opady 
deszczu lipiec 2014r.]

600 60078 6330 60 000,00

Razem 60 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY D O L S K I E G O

^ d yta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017. AA

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

UG
Stoszowice

Przebudowa nawierzchni drogi 
w Żdanowie, dz. nr 9, km 
0+000-0+275 [Intensywne 
opady deszczu lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 88 000,00

Razem 88 000,00

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 -  MF122.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ la^& fiała 
OR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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 
Stronie Śląskie

Remont ul. Ogrodowej w 
Stroniu Śl. od 0,263 km do 
0,632 km [powódź czerwiec 
2013 r.]

600 60078 2030 208 000,00

Razem 208 000,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY D0^pŚLĄ5K IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.357.2017AA

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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

Remont drogi gminnej w 
miejscowości Bożkowice dz. nr 
340, 343 w km 0+000 do 0+927 
[powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 2030 541 130,00

Razem 541 130,00

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 -  MF122.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.31 l i . 357.2017A A

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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
Radków

Remont dróg Radków 817 km 
0-0+570; Ścinawka Dolna 787/2 
km 0-0+450 [intensywne opady 
deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; 
intensywne opady deszczu 
sierpień 2015 r.]

600 60078 2030 800 000,00

Razem 800 000,00

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 -  MF122.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

S&fala
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.357.2017.AA

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942 

(nr wew. MF122) z dnia 15 września 2017 r. 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
Sobótka

Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Wiosennej w 
Przemiłowie (0,000 - 0,370 km) 
[powódź i intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 2030 240 000,00

Razem 240 000,00

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 -  MF122.

Z up. W0JEW0PY DOLNOŚLĄSKIEGO

t s dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


