
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.341.2016 .JK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.41.2016.MF.804.K01 (nr wewnętrzny MF022) z dnia 12 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiani, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

^5«

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat lubański 4 000

Korekta dostosowuje plan wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego 

Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 

Młodzieży -  Kraków 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

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 dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

Z np. WOJEWOD)^0Oj^iOŚLĄSKIE6O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.341.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.41.2016.MF.804.K01 (nr wewnętrzny MF022) z dnia 12 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat zgorzelecki 2

Korekta dostosowuje plan wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego 

Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 

Młodzieży -  Kraków 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

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 dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.
"L up. WOJEWOD^BO^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


