
FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r,

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

_______    ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat bolesławiecki 52 844
Razem:

52 844

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Bolesławcu z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W OJEW O^BO^OŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat dzierżoniowski 55 040
Razem:

55 040

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W OJEW O^D^NOŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat kamiennogórski 22 087
Razem:

22 087

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kamiennej Górze z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W OJEW OD^D^NOŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
____________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat lwówecki 26 763
Razem:

26 763

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Lwówku Śląskim z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.
Z up. W O J E W ^ D ^ N O Ś L Ą S K IE u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
_____________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat milicki 75 640
Razem:

75 640

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Miliczu z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.
Z up. W OJEW Og^O^OŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat oleśnicki 109 897
Razem:

109 897

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Oleśnicy z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O JE W O D ^O ^^ŚLA SK IE u

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Oława

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat oławski 61 548
Razem:

61 548

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Oławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O JEW O D ĄC ^N O ŚLĄSK IEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat polko wieki 14 508
Razem:

14 508

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Polkowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O J E W O ^ B O ^ ^ L Ą S K E u

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat strzeliński 54 452
Razem:

54 452

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O JE W O D p j^ O ŚLĄ SK IEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat świdnicki 114313
Razem:

114 313

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Świdnicy z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W OJEW ^KIOl^OŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat trzebnicki 27 462
Razem:

27 462

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Trzebnicy z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.
Z up. W OJE^P-Y^LNOŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat zgorzelecki 42 572
Razem:

42 572

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Zgorzelcu z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O J E W ^ O ^ W Ś lJ iS K lE o  ?

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat złotoryj ski 36 637
Razem:

36 637

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Złotoryi z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. W O J E W C ^ O ^ L Ą S K I E u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
______________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 171 191
Razem:

171 191

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. WOJEWOOpOpi0ŚLĄSKIEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 143 193
Razem:

143 193

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Legnicy z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta 

na rok 2016 po strome dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.
Z up. W O JEW O D^O ^W O ŚLĄSK IEu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 614 551
Razem:

614 551

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrocławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków finansowych 

w ramach dotacji, której powyższe zmiany dotyczą w ciągu 10 dni, od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.

Z up. WOJEWOpy*DOLNOŚLĄSKIEJ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016 .JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

__________ ( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat górowski 35 290
Razem:

35 290

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.

Z up. WOJEWOp>i/O ^ O Ś LASK1Eu

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat jaworski 234 370
Razem:

234 370

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3 .1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.

Z up. W OJEW O^-DO^róLĄSKIEu '

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat kłodzki 215 205
Razem:

215 205

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.

Z up. W O J E W ^ ^ O Ś l ^ S K t E u

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat lubiński 239 610
Razem:

239 610

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.

Z up. W 0 JE W 0 D )^ ^ IG ŚL Ą SK IE u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
___________________________________________________  (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat lubański 122 398
Razem:

122 398

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.

2 up. WOJEWODYmAlOŚLĄSKIEu ?

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.293.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:
_________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat średzki 91 398
Razem:

91 398

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Starostwo Powiatowe 
Wołów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany: 

_______     ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat wołowski 114 206
Razem:

114 206

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat ząbkowicki 147 268
Razem:

147 268

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2016 

z dnia 20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 r. następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 62 953
Razem:

62 953

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.
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Edyta Sapała
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