
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.757.2017.AD

Urząd M iasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K02(nr wew. MF122) z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klas;/fikaćja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(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 33 615

Razem 33 615
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. W0JEW0DYD0I.N0ŚLĄSKIEG0

Eafyta Sapała" 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.757.2017. AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K02(nr wew. MF122) z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi/fikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(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 10 360

Razem 10 360
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 strome dochodów. 2 „p W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

FB-BP.3111.757.2017. AD

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K02(nr wew. MF122) z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zm iany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(zł)
Dział Rozdział Paragraf

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.]

600 60078 6330 17 556

Razem 17 556
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. W O JE W O D p O L N ^ S K IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.757.2017. AD

Urząd M iasta i Gminy 
Sobótka

W . związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.61.2017.MF.2942.K02(nr wew. M F 1 2 2 ) z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi/fikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(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 23 518

Razem 23 518
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. WOJEW^YtiOJ^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


