
WOJEWODA BOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.152.2017. JK

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.37.2017.MF.1029 (nr wewnętrzny MF041) z dnia 09 maja 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 21 820

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację działań wynikających 

z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

-  „Bezpieczna +”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2017 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

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF041.

Jednocześnie proszę o przesłanie harmonogramu przekazywania środków

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

otrzymania niniejszego zawiadomienia.
J J 5  Z up. W OJEW Oprt)OLNeŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.152.2017 .JK

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.37.2017.MF.1029 (nr wewnętrzny MF041) z dnia 09 maja 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 21 820

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację działań wynikających 

z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

-  „Bezpieczna +”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2017 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 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF041.

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 Y ^ G ^ pŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


