
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2017 r.

FB-BP.3111.84.2017. JK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2017 

z dnia 24 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 112 000

Razem: 112 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF. 311.1.20.2017 zdnia21 marca2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty odpraw emerytalnych w Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 

na rok 2017 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 ^ C ^ Ś I j^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2017 r.

FB-BP.3111.84.2017. JK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2017 

z dnia 24 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 SP Lubań 112 000

Razem: 112 000

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.20.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków zaplanowanych na wypłatę świadczenia 

z art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn.zm.) oraz 

odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 

na rok 2017 po stronie dochodów.

Jednocześnie proszę o aktualizację harmonogramu przekazywania środków 

związanych z powyższą zmianą.
Z up. WOJEWOD^dOl^i0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2017 r.

FB-BP.3111.84.2017. JK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2017 

z dnia 24 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 5 070

Razem: 5 070

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.19.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, który uległ wypadkowi 

podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 

na rok 2017 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. WOJEWODYpe^&ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2017 r.

FB-BP.3111.84.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2017 

z dnia 24 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

_____________________________________________    (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 2 340

Razem: 2 340

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.19.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, który uległ wypadkowi 

podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 

na rok 2017 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.
I up. WOJEWOD)>0̂ O Ś 14SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 marca 2017 r.

FB-BP.3111.84.2017.JK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2017 

z dnia 24 marca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

_____________________________________________    ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 4 680

Razem: 4 680

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.19.2017 zdnia21 marca 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, który uległ wypadkowi 

podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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 

na rok 2017 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 Ol^li^W ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


