
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.398.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG7.4143.3.24.2021. MF.4447 
(nr wewnętrzny MF156) z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na 2021 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
Samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania Wysokość 

dotacji (zl)

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf

Powiat Średzki
Remont drogi powiatowej 2088D w 

miejscowości Konary w km 0+000 - 2+020 
[silne opady deszczu, czerwiec 2021 r.]

1 042 572,00 600 60078 2130

RAZEM: 1 042 572,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2021 w części 83 poz. 4 przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, 
mających miejsce w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2021 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 2021 po 
stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.398.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG7.4143.3.24.2021.MF.4447 
(nr wewnętrzny MF156) z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na 2021 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
Samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania Wysokość 

dotacji (zł)

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf

Kowary

Remont ulicy Świerkowej w Kowarach 
droga nr 115847D działka nr 194 w km 
1+289-1+389 [nawalne opady deszczu 

lipiec 2021'r.l

79 275,00 600 60078 2030

RAZEM: 79 275,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2021 w części 83 poz. 4 przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, 
mających miejsce w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2021 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 2021 po 
stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.398.2021.MJ

Wrocław, dnia 03 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG7.4143.3.24.2021.MF.4447 
(nr wewnętrzny MF156) z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na 2021 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
Samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania W ysokość 

dotacji (zł)

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf

UG Stara 
Kamienica

Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 0205 w 
Barcinku - działki nr 

223/4;223/6;223/9;225;259 w km od 0+000 km 
do 0+246 km [gradobicie i intensywne opady 

deszczu, czerwiec 2021 r.l

108 138,00 600 60078 6330

Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 0604 w 
Małej Kamienicy - działka nr 234 w km od 0+000 
km do 0+130 km [gradobicie i intensywne opady 

deszczu, czerwiec 2021 r.l

77 136,00 600 60078 6330

Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 0823 w 
Rybnicy - działka nr 525/2 w km od 0+000 km do 
0+197 km [gradobicie i intensywne opady deszczu, 

czerwiec 2021 r.l

100 186,00 600 60078 6330

Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 0916 w 
Starej Kamienicy - działka nr 395 w km od 0+000 
km do 0+126 km [gradobicie i intensywne opady 

deszczu, czerwiec 2021 r.]

62 364,00 600 60078 6330

Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 0922 w 
Starej Kamienicy - działka nr 431 w km od 0+000 
km do 0+090 km [gradobicie i intensywne opady 

deszczu, czerwiec 2021 r.l

43 114,00 600 60078 6330

RAZEM : 390 938,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2021 w części 83 poz. 4 przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, 
mających miejsce w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2021 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 2021 po 
stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF156.


