
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.280.2017. AD

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2017r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2017 z dnia 

4 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75421 2120 SP Kamienna Góra 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2017.DP z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Środki przeznaczone są dla powiatu na realizacje w dniach 14-15 września 2017 r. 

szkolenia pn.: ’’Działania powiatowych służb, inspekcji i straży w likwidacji zdarzeń 

pożarowych, terrorystycznych i ekologicznych pod kryptonimem Marciszów 2017.”

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie 2 .4 — Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych

Podzadanie 2.4.1. -  Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym

Działanie 2.4.1.1. -  Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania 

kryzysowego, komunikacji kryzysowej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d y tcć S a p a fc T ^  
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.280.2017.AD

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2017r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2017 z dnia 

4 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75421 2120 SP Kłodzko 15 000

Razem 15 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2017.DP z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Środki przeznaczone są dla powiatu na realizację w dniach 7-8 września 2017 r. 

szkolenia pn.: „Działania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu 

kłodzkiego i osobom przebywającym czasowo na terenie powiatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zwalczania przestępczości narkotykowej”

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie 2 .4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych

Podzadanie 2.4.1. -  Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym

Działanie 2.4.1.1. -  Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania 

kryzysowego, komunikacji kryzysowej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Zup.

Eułyta S apa ła  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu

WOJEWOD^-DOLN^ŚLA^KIEGO

U


