
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 10 989

Razem 10 989

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWOD^OLNpSLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 257 018

Razem 257 018

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r. oraz 

WF.311.2.9.2018. z dnia 19 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw 

emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposażeń i świadczeń 

pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) oraz 

odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

I2 up. WOJEWODY D0LN0S

fyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 6 372

Razem 6 372

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

I  up. W 0JEW 0^e0LNgfeĄ6KIEB0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 95 159

Razem 95 159

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r. oraz 

WF.311.2.9.2018. z dnia 19 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw oraz 

odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

apała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 156 135

Razem 156 135

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń (nagród jubileuszowych, uposażeń 

i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym 

ze służby).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 ni 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODYJ)OL.NOŚLĄSKIEGQ 

E$yta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
___________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 3 391

Razem 3 391

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16marca2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
I  up. WOJEWODY DOLNuoLĄSKIEGO 

SapcfcT
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

FB-BP.3111.120.2018.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_____________________________________________    ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 375 996

Razem 375 996

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r. oraz 

WF.311.2.9.2018. z dnia 19 marca 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw 

emerytalnych, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) oraz odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy 

w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 zmiany w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Ed^aSaptr&f' 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


