
FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat bolesławiecki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. W0J E W ° D )^ C U 10ŚU?K!EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat dzierżoniowski 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

 _________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat głogowski 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Głogowie z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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 OJ EW 0 DYJsO EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR ?.’YDZSAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
_____________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat jaworski 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

^Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jaworze z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat kłodzki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat lubiński 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Lubinie z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. VVGJP.V" ,'£CK!EG0

Edyta S. vela 
DYP.EXTor' • : .u

Finansów i bu Jżutu
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Starostwo Powiatowe 
Lubań

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat lubański 66 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Lubaniu z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów w Kompanii Logistycznej 

(Moduł Leśny GFFFY Wrocław).

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.

Edyta
fRECTO&Y Y . ' AJ
Finansów i Budżetu
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Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
_____________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat oleśnicki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Oława

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
______________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 powiat oławski 175 000

Zmniejszenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Jednocześnie informuję, źe 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.



FB-BP.3111.346.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

__________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat polkowicki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.
r • y •Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat strzeliński 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelinie z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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.



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat średzki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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^m NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat świdnicki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Świdnicy z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. WOJEWODĄÔ OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

_____________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat trzebnicki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Trzebnicy z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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 ^ a O ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat ząbkowicki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych 

na drogach.

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 C ^O ^O ŚLĄ SKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 powiat zgorzelecki 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. WOJEWOD>OO^0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. w o j e w o d ^ ^ o ś l^ s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
_____________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 5 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Legnicy z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.

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. W O J E W O D ^ D ^ D Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.346.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2016 

z dnia 07 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

_  __   ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 129 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.54.2016 z dnia 31 października 

2016 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrocławiu z przeznaczeniem na remonty obiektów w komendzie.

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. W O JE W O D Y ^O ^^L^S K IE G O

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

Finansów i Budżetu


