
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.365.2019.MS

Urząd Gminy 

Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.3.2019.MF.3586 
(nr wewnętrzny MF142) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Mysłakowice

Przebudowa drogi w Bukowcu 
ul. Tokarska, dz. 243, 30/3, 
245/2, 252, 251/1,248, 1/2, 
km 0+000-0+210, 0+000 - 
0+125, 0+000 - 1+960 
[intensywne opady deszczu, 
sierpień 2017 r.]

600 60078 6330 994 197

Razem 994 197

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na zadania związane z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet 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 2019 
po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.365.2019.MS

Urząd Gminy 

Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.3.2019.MF.3586 
(nr wewnętrzny MF142) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG Żukowice

Odbudowa drogi w m. Kromolin, 
dz.nr 544, km 00+000-00+390, 
gmina Żukowice [intensywne 
opady deszczu, czerwiec 2016r.]

600 60078 6330

395 633

Odbudowa drogi w m. Kłoda, 
dz.nr 354, 356 km 00+000- 
00+713, gmina Żukowice 
[intensywne opady deszczu, 
sierpień 2017]

869 580

Razem 1 265 213

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na zadania związane z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet 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 2019 
po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.365.2019.MS

Urząd Gminy 

Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.3.2019.MF.3586 
(nr wewnętrzny MF142) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Kamieniec

Ząbkowicki

Remont rowów 
melioracyjnych w Starczowie 
nrdz. 562, 520,518,513,379, 
374, 367, 370 [intensywne 
opady deszczu, czerwiec 
2017r.]

010 01078 2030 321 016

Razem 321 016

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na zadania związane z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet 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 2019 
po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.365.2019.MS

Urząd Gminy 

Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.3.2019.MF.3586 
(nr wewnętrzny MF142) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Gaworzyce

Przebudowa drogi w 
miejscowości Gostyń, km 
0+000 - 0+500, dz. 111 
[intensywne opady deszczu i 
gradu, czerwiec 2017 r.]

600 60078 6330 226 200

Razem 226 200

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na zadania związane z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet 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 2019 
po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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