
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.739.2017.AD

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

( z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UG 
Czarny Bór

Odbudowa drogi gminnej dz. 
nr 296, dz. nr 644 i dz. nr 645 
w Witkowie -  w km 0+000 -  
0+200 [intensywne opady 
deszczu i powódź czerwiec 
2013 r.]

600 60078 6330 36 008

Razem 36 008
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.

Zup .

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

W 0D)U)0LN0ŚLĄSKIEG0 

Edyta Sdfcała



FB-BP.3111.739.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

< - )
Dział Rozdział Paragraf

UG
Dzierżoniów

Przebudowa drogi o numerze 
geodezyjnym 674 obręb 
Piława Dolna - ul. Główna w 
km 0+000 - 0+271 
[intensywne opady deszczu 
oraz powódź sierpień 2014 r.]

600 60078 6330 26 650

Razem 26 650
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.
Z up. W0JEW0DYP0LN0ŚLĄSKIEG0

Edyla Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.739.2017. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Tl grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zwiększenia

( z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UG
Gaworzyce

Przebudowa drogi w 
Kłobuczynie w km 0+000 - 
0+848 (działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym: 
314) oraz w km 0+000 - 
0+200 (działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym: 
349) [intensywne opady 
deszczu i gradu, lipiec 2016
r-]

600 60078 6330 141 935

Razem 141 935
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania 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 strome 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -MF138
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

dytci Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

*&dytc
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Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją. Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zwiększenia

(z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UG
Kotla

Przebudowa drogi gminnej 
nr 100038D dz. ewid. nr 521, 
546 i 529/2, obręb 
Grochowice gmina Kotla km 
od 0+0,000 do 0,548 km 
[intensywne opady deszczu 
maj, czerwiec 2014 r.]

600 60078 6330 103 111

Razem 103 111
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania 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 -MF138

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

€dyła Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.739.2017.AD

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UM
Kowary

Remont ulicy Gielniaka w 
Kowarach w km 0+413- 
0+453 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 2030 20

Razem 20
Powyższa /miana 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.739.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

( z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Lądek-Zdrój

Przebudowa drogi gminnej nr 
429 i 431 w Radochowie o 
długości 0,340 km, w km 
0+000-0+160 i 0 + 000 -0  +
180 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 55

Razem 55
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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.739.2017.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

( z ł )
Dział Rozdział Paragraf

UG
Janowice
Wielkie

Odbudowa muru oporowego 
w Janowicach Wielkich dz. 
nr 637/1 na długości 150 m 
[powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 738 000

Razem 738 000
Powyższa zmiana spowodowana jest rezygnacją realizacji 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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E sfia  Sapai 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.739.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

( z ł)
Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Lubomierz

Remont nawierzchni 
drogowej w miejscowości 
Golejów nr/dz. 333 i 332 w 
części (od 0,000 do 0,400) 
[intensywne opady deszczu, 
gradobicia i powódź 
czerwiec, lipiec 2013 r.]

600 60078 2030 360 000

Razem 360 000
Powyższa zmiana spowodowana jest rezygnacją realizacji 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. 2 up W 0 j EW0Dy  DOLNOŚLĄSKIEGO

^ dyta  Śftjfała 
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.3111.739.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.64.2017.MF.2963.K01 

z dnia 20 grudnia 2017 r. (nr wew. MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

( ' »
Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Bogatynia

Odbudowa nawierzchni ul. 
Górskiej w Jasnej Górze w 
km 0+000 -  0+700, dz. nr 
222/4, AM1, obr. Jasna Góra 
[intensywne opady deszczu, 
powódź czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 452 000

Razem 452 000
Powyższa zmiana spowodowana jest rezygnacją realizacji 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.

Z up. W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

X  x r
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


