
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Bolesławiec 5 350

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. WOJt n ü u L B

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W YDZ IAŁU
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.443.2016. JK

Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Dzierżoniów 5 350

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W 0J L 6CKIEG0

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  WvnziAł-.U

Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Głogów 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W 0J t 'A - u ^ ^ ) ^ f r ^ . Ą c KIEG0

Edyta Sapała
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FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Góra 7 250

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W O J E W O p t f t f^ W Ś ^ K IE G O

Edyta Sapała
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Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Jawor 5 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Kamienna Góra 5 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja ni 2 - Bezpieczeństwo wewnętizne 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

2 up. W O J E ^ u ^ ^ W Ś l ^ c K IE G O

Edyta Sapała
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FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Kłodzko 20 350

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W O J E w O ^ ^ ^ ^ . ^ K I E G O

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W VnZ 'A>  IJ

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Lubań 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. WOJ ty’1.' KIEGO

Edyta Sapała
D Y R EK T O R W v r>7i.a> 11
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Lubin 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W Y nZ 'A ł\U

Finansów i BudieUi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Lwówek Śląski 5 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W 0Jt«o J^P<JLN^ĄSKIEG 0
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FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Milicz 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. WOJErtU^Ti^^L^KIEGO

Edyta Sapała 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Oleśnica 7 700

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W 0J L ;vu KIEGO

Edyta Sapała
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FB-BP.3111.443.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Oława 7 700

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up.
ńL^KIEGO
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FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Polkowice 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175,

Zup.WOJEwuj^ftl^^Ą^KIEGO

Edyta Sapała
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Strzelin 5 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  W v n z iA f  ij
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FB-BP.3111.443.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Środa Śląska 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z u p .W O JE A ^ ^ ^ L ^ K IE G O

Edyta Sapała
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Świdnica 13 100

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. W O J E r t u ^ f l ^ i ^ U ^ K IE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Trzebnica 7 250

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Edyta Sapała 
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FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75478 2110 SP Wołów 3 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Edyta Sapała 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Ząbkowice Śląskie 9 700

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Zgorzelec 21 999

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 SP Złotoryja 7 250

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 MNPP Jelenia Góra 17 000

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.443.2016. JK

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 MNPP Legnica 11 600

6410 80 000

Ogółem 91 600

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 MNPP Wałbrzych 13 100

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny MF175) z dnia 12 grudnia 

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 zwiększenia

754 75478 2110 MNPP Wrocław 57 850

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego 

podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 miasta 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF175.

Z up. WOJć

Edyta Sapała 
□YpPKTO p V,/vr>7 iAł' U

F in & ł iso w  i o u o z ó U i


