
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 97 766

Razem 97 766

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie ni 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.
Z up. WOJEWOp -̂M^DŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dziat Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 166 889

Razem 166 889

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.

Z Up. W 0JEVW pV^)OL^tĄSKiE60

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 35 266

Razem 35 266

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 23 831

Razem 23 831

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF. 0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Jawor 8 098

Razem 8 098

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ta ^ ^ a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 95 217

Razem 95 217

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani rur 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

ISA 75411 2110 SP Kamienna Góra 4 027

Razem 4 027

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. W O JEW ^D C W ^liĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 117 334

Razem 117 334

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.

Z  up. W O J E W p y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 36 690

Razem 36 690

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Efflia Stf&cta"
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubań 56 765

Razem 56 765

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

^dyta Sajfófa
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 82 800

Razem 82 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone były na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 7 251

Razem 7 251

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 7 325

Razem 7 325

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
2 up. WDJtWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿E dytofyjpala
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 51 703

Razem 51 703

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

X  ^  ;
c Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Oława 5 547
Razem 5 547

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^d y la  itiifiala.
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Polkowice 43 888

Razem 43 888

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ę̂ yta Sdp&łcr 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 9 012

Razem 9 012

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gą&ćl a 
)R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Środa Śląska 18 075

Razem 18 075

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Ćftyia Śafófa
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 19 921

Razem 19 921

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWMY^OLNpŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 45 480

Razem 45 480

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

M yta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 m. n.p.p. Wałbrzych 119 249

Razem 119 249

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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. z up WOJEWODy D0Lł|0śu)SK|EG0

Êdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Wołów 83 043

Razem 83 043

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E dyta  &*3pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 363 063

Razem 363 063

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

^dyia Scfó&ia
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 250 970

Razem 250 970

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ C^ Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 19 984

Razem 19 984

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

FB-BP.3111.467.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2017 

z dnia 19 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota

zmniejszenia
Kwota

zwiększenia

754 75411 2110 SP Złotoryja 7 325

Razem 7 325

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E ^ ld S ^ ^ a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


