
FB-BP.3111.738.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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
Bolków

Przebudowa nawierzchni drogi 
położonej na działce nr 291 w 
Mysłowie (0+000 -  0+116) 
[intensywne opady deszczu lipiec 
2012 r.]

600 60078 6330 63 191

Razem 63 191
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E î ta  Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.73 8.2017. AD

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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
Dziadowa

Kłoda

Remont ul. Kasztanowej w miejscowości Stradomia 
Dolna w km 0+000 - 0+150 (intensywne opady 
deszczu i silny wiatr, sierpień 2017 r.); Remont 3 szt. 
przepustów drogowych w miejscowości Stradomia 
Dolna ul. Wiśniowa (intensywne opady deszczu i 
silny wiatr, sierpień 2017 r.)

600 60078 2030 116 040

Razem 116 040
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

S a ffia
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.738.2017.AD ,

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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
Leśna

Odbudowa mostu do posesji nr 44 w 
ciągu drogi gminnej dz. nr 200 w 
Stankowicach [intensywne opady 
deszczu i powódź lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 105 944

Razem 105 944
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

%i4yta. SapabT
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.738.2017.AD

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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
Lubań

Przebudowa drogi w miejscowości 
Kościelnik dz. nr 202/1 (0+000 do 
0+200) [powódź oraz nawalne 
opady deszczu lipiec 2013 r.]

600 60078 6330 165 854

Razem 165 854
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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'flyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.738.2017 A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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 gminnej nr 
116314D (km 0+000 - 0+350) w 
ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku 
[intensywne opady deszczu lipiec 
2014 r.]

600 60078 6330 196 111

Razem 196111
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

¿$yta Sdpaki
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.738.2017.AD

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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 ul. Kolonijnej - droga nr 
115267D (km od 0+000 do 0+210) 
dz. nr 69 Obr. 7 [intensywne opady 
deszczu maj 2014 r.]

600 60078 6330 230 876

Razem 230 876
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 -  MF211.

Z up. W OJEW M ^&OLNOŚ^SKiEGO

Edytd Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.738.2017.AD

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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 gminnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą łączące miejscowości Żdanów ,dz. nr 
27,31,299/122 km 0+000+0+138,40 [Intensywne opady 
deszczu czerwiec 2017r.]; Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączące 
miejscowości Żdanów ,dz. nr 121 km 0+000+0+224,1 
[Intensywne opady deszczu czerwiec 20 17r.]

600 60078 6330 215 930

Razem 215 930

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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.738.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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 w miejscowości 
Olszyna dz. nr 288 w km 0+100 do 
0+400 [intensywne opady deszczu 
lipiec 2016 r.]

600 60078 2030 215 190

Razem 215 190
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 -  MF211.

Z up. WOJEWpGY D O L IŃ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.73 8.2017. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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 491 km 0-0+180; Radków 
508, 515 km 0-0+385 [intensywne opady deszczu 
czerwiec, lipiec 2012, intensywne opady deszczu i 
powódź czerwiec, lipiec, wrzesień 2010 r.]

600 60078 2030 360 000

Razem 360 000
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿¿tyta Śfytifa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.738.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.125.2017.MF.5270 (nr wewnętrzny MF211) z dnia 20 grudnia 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

SP
Jawor

Przebudowa drogi powiatowej nr 280ID relacji 
Luboradz - Mściwojów - Niedaszów w km 
0+000 - 1+534 [intensywne opady deszczu 
sierpień 2015]

600 60078 6430 580 190

Razem 580 190
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 -  MF211.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sc^Źila.
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


