
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 627

Razem 627

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta %ć?pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

273

Razem 273

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Jittyta Safrcfe*-'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Głogów 331

Razem 331

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

"Edyta tftipzfta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe Góra 3 019

Razem 3 019

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Fąyta Sagm a^
DYREKTOR WYijziAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Jawor

178

Razem 178

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

%yta Sapał
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 958

Razem 958

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTÓR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

118

Razem 118

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

B iiytaS apćf£r~
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

238

Razem 238

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

/ E d y t a  S^naig^ '
d ^ e k t o r  W y p a ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 m.n.p.p. Legnica 1 467

Razem 1467

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

Z up.

Finansów j Budżetu

WOJEWOpy d o ln o ślą sk ieg o

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAHI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubań

1 374

Razem 1 374

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubin

2 274

Razem 2 274

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

118

Razem 118

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Milicz

178

Razem 178

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

356

Razem 356

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Oława

60

Razem 60

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

178

Razem 178

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

178

Razem 178

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 "PW0J^  Mę s k i e g o

^ y ta S a jź d a ’ 
d y r e k to r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

178

Razem 178

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

745

Razem 745

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

1 078

Razem 1 078

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 629

Razem 629

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów

1 078

Razem 1078

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 m.n.p.p. Wrocław 1 260

Razem 1260

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

2 961

Razem 2 961

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

451

Razem 451

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone były na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.270.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.49.2018.MF.913 

(nr wewnętrzny MF044) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

752 75295 2110 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 3 019

Razem 3 019

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 92) przeznaczone są na 

realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, 

z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF044.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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