
FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział Rozdział Paragraf

UG
Marcinowice

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 
405 w Tąpadłach, km 0+000- 
0+500 [intensywne opady 
deszczu i powódź czerwiec 20'13
r-]

600 60078 6330 46 594,00

Razem 46 594,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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

E ^ a S a p ^ tT
DYREKTO R w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 4 909,00

Razem 4 909,00

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zwiększeniaDział Rozdział Paragraf

UG
Męcinka

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 147 962,00

Razem 147 962,00

Powyższe wynika ze zmian wartości ww. zadań.

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 zmian 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 1 800,00

Razem 1 800,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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

DYREKTO R WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.705.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 33 885,00

Razem 33 885,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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. WOJEWODYpOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.705.2017AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział Rozdział Paragraf

UG
Paszowice

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

900 90078 6330 411,00

Razem 411,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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

DYREKTO R w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.705.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 13 057,00

Razem 13 057,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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

Finansów i Budżetu



Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 35 629,00

Razem 35 629,00

FB-BP.3111.705.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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 D0LN0ŚLĄSKIEG,

¿dyla 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 3 151,00

Razem 3 151,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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 ln o ślą sk ieg o

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszeniaDział 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 131 199,00

Razem 131 199,00

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości ww. zadania.

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 zmian 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

DYREKTO R W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.705.2017AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) oraz pisma FB-BP.3111.357.2017.AA 

z dnia 20 września 2017 r. zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jest:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UG 
Nowa Ruda

Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 
0-0+474; Świerki kolo kościoła km 0-1+133 wi-az 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.]

Przebudowa drogi Bieganów 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 2 016 r.]

Winno być:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

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+075 - 0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 
161 i 135/1, 829 w Świerkach etap I [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., 
intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady 
deszczu 2017 r.]

Przebudowa drogi Bieganów 13, 8,48, 5 8 ,493,492 km 0-1+884; Sokolec dz. 192 km 0- 
0+220; Bartnica dz. 269/2 km 0-0+511,15; 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.]

• z up. WOJEWODĄDOLNSŚkĄSKiEGPozostała tresc pisma nie ulega zmianie. y
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017.AA

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) oraz pisma FB-BP.3111.357.2017.AA 

z dnia 20 września 2017 r. zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jest:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UG
Pielgrzymka

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

Winno być:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UG
Pielgrzymka

Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. Nr 873 km 0 + 000 - 0 + 080 
[intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Pozostała treść pisma nie ulega zmianie.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S a^ er'
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017AA

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) oraz pisma FB-BP.3111.357.2017.AA 

z dnia 20 września 2017 r. zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jest:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

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.]

Winno być:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UG
Stare

Bogaczowice

Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice nr geod. 178 0+000 do 
0+043 wraz z odwodnieniem [intensywne opady atmosferyczne i powódź 
czerwiec 2013 r.]

Pozostała treść pisma nie ulega zmianie.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sapafó̂ 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.705.2017. AA

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K01 

z dnia 15 grudnia 2017 r. (nr wewnętrzny MF122) oraz pisma FB-BP.3111.357.2017.AA 

z dnia 20 września 2017 r. zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jest:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UMiG 
Stronie Śląskie

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

Winno być:
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

UMiG 
Stronie Śląskie

Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śl. od 0,292 km do 0,632 km [powódź 
czerwiec 2013 r.]

Pozostała treść pisma nie ulega zmianie.

1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


