
FB-BP.3111.345.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Świdnica

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2936D na 
odcinku Bolesławice - 
Nowice -  Piotrowice Sw., 
km 3+840-7+610 
[intensywne opady deszczu 
w dniu 10.05.2018 r.]

600 60078 6430 2 099 998,00

Razem 2 099 998,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.



FB-BP.3111.345.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kłodzko

Odbudowa drogi 
powiatowej nr 3276D 
Poniatów - Poręba - 
Długopole Zdrój, km 
2+000 - 3+000 
[intensywne opady 
deszczu, czerwiec 2017 r.]

600 60078 6430 650 644,00

Razem 650 644,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.



Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Gaworzyce

Przebudowa drogi w 
Dalkowie, km 0+000 - 
2+017, dz. 17/6, 191,259, 
261, 270 [intensywne 
opady deszczu, luty 2017
r-]

600 60078 6330 953 905,00

Razem 953 905,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.345.2019.MS



FB-BP.3111.345.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG 
Złoty Stok

Przebudowa ulicy św. 
Jadwigi w Złotym Stoku, 
km 0+000 -  0+258 
[intensywne opady 
deszczu, maj 2018 r.]

600 60078 6330

1 618 010,00

Odbudowa mostu w drodze 
transportu rolnego w 
sołectwie Mąkolno gm. 
Złoty Stok nr. działki 710 i 
711 obręb Mąkolno 
[intensywne opady 
deszczu, maj 2018 r.]

63 350,00

Razem 1 681 360,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F135.



FB-BP.3111.345.2019.MS
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Kamieniec

Ząbkowicki

Przebudowa drogi 
Starczów nr dz. 514, km 

0+000 - 0+184 
[intensywne opady 
deszczu, czerwiec 

2017 r.]

600 60078 6330 144 564,00

Razem 144 564,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.



FB-BP.3111.345.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514 

(nr wewnętrzny MF135) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2019 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Jawor

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2833D w 
Wierzchosławicach, km 

0+000 - 3+543 
[intensywne opady 

deszczu maj 2017 r.]

600 60078 6430 1 315 632,00

Razem 1 315 632,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2019 w części 83 poz. 4.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2019 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 2019 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF135.


