
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 

MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972.K03(nr wew. MF119) 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

SP
Jelenia Góra

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2742D Mysłakowice - 
Miłków w km 0+000 do 4+023 
[intensywne opady deszczu 
sierpień 2012 r.]

600 60078 6430 2 400 000,00

Razem 2 400 000,00
Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972.K03(nr wew. MF119) 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

Klasyfikacja budżetowa Kwota
zmniejszenia

(zł)
Dział Rozdział Paragraf

SP
Wałbrzych

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3375 D z Walimia do Glinna 
- od km 1+638 do km 3+964 - 
gm. Walim [Intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6430 208 199

Razem 208 199
Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem 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 zmiany budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.
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