
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.690.2018.AA

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Starostwo
Powiatowe

Jawor

Przebudowa pokrycia 
dachowego budynku szkoły z 
internatem Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Jaworze [silne wiatry i 
intensywne opady deszczu 
listopad 2015 r. oraz silne wiatry 
i intensywne opady deszczu 
lipiec 2016 r.] - etap I

801 80178 6430 389 783,00

Razem 389 783,00
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2018 w części 83 poz. 4 .
Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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FB-BP.3111.690.2018.AA

Urząd Gminy 
Podgórzyn

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zl)Dział Rozdział Paragraf

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Odbudowa drogi nr 
115521D dz. nr 57 w 
Borowicach dl. 450 mb, 
900 m2 [Intensywne opady 
deszczu i powódź sierpień 
2010 r.]

600 60078 6330 347 329,00

Razem 347 329,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 JSF w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2018 po strome dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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FB-BP.3111.690.2018.AA

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Przebudowa drogi w 
Mysłakowicach ul. 
Czerwony Dworek dz. nr 
187 0+000-0+950 
[Intensywne opady deszczu 
oraz powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 561 996,00

Razem 561 996,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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FB-BP.3111.690.2018 A A

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd 
Miasta i Gminy 

Międzylesie

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Pisary na 
działkach nr 35, 52/5 w km 
0+000-0+310 [intensywne 
opady deszczu lipiec 2015]

600 60078 6330 165 874,00

Razem 165 874,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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FB-BP.3111.690.2018 A A

Urząd Gminy 
Marcinowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasi/fikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd Gminy 
Marcinowice

Odbudowa mostu nad 
potokiem Czarna Woda w 
Wirkach, granica działek 
569, 570 [intensywne 
opady deszczu i powódź 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 124 872,00

Razem 124 872,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.

L up. V V ° J E ^ ^ ^ l E G O

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.690.2018.AA

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd Gminy 
Wądroże 
Wielkie

Przebudowa drogi wewnętrznej 
dz. 100, obręb Budziszów 
Mały w km 0+000 - 0+458 
[intensywne opady deszczu 
maj 2017 r.]

600 60078 6330 284 519,00

Przebudowa drogi gminnej 
107389D. dz. 175/2, obręb 
Pawłowice w km 0+000-0+917 
[intensywne opady deszczu 
maj 2017r.]

600 60078 6330 765 685,00

Razem 1 050 204,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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FB-BP.3111.690.2018 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.244.2018.MF.4854 

(nr wewnętrzny MF185) z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2018 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Odbudowa zniszczonego ujęcia 
wody oraz pozostałej 
infrastruktury doprowadzającej 
wodę na potrzeby basenu 
kąpielowego w Wojcieszowie 
[powódź 2012 r.]

900 90078 6330 408 069,00

Razem 408 069,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2018 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2018 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 2018 po stronie dochodów.
W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF185.
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