
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 78 564

Razem 78 564

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWpBY DOL^bĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 79 161

Razem 79 161

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Uf ,  Edyt?r*gapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 76 954

Razem 76 954

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJE
Y °^ ^ SKIEG0

;dyta  Sapała  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Góra 59 871

Razem 59 871

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

'j^Ł^ŚLĄSKIEGO

Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 62 282

Razem 62 282

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. W ^W ODY^HTOŚLĄSK IEGO

•Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 165 588

Razem 165 588

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. W O ^ ^ Y ^ W O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra 58 708

Razem 58 708

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWODY DOj^OŚiĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko 154 312

Razem 154 312

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 187 707

Razem 187 707

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 73 143

Razem 73 143

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z lip.

Finansów i Budżetu

dyla  S updm  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 71 842

Razem 71 842

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF062.

Z up. WOJEWPDY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ Edyta sa p a ła  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 61 642

Razem 61 642

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ŁdytaQistpv.ła 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 53 508

Razem 53 508

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 102 166

Razem 102 166

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEWODY D0LNQ$L

tE 4 y ia  \ 
DYREKTOR WYDZIAŁ 

Finansów i Budżetu

ĄSKIEG0

.U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oława 95 167

Razem 95 167

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up.

Finansów i Budżetu

DŚLĄSKIEG0

dyla  za y a ia  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 52 770

Razem 52 770

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

D y r e k t o r  w y d z ia łu
nnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 57 755

Razem 57 755

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJ^W^DY

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.M F.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 62 144

Razem 62 144

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



'iJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 118714

Razem 118 714

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

d ś u j s k ie g o

Edyta Sapała
DYRł KTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 57 127

Razem 57 127

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

)QWiQŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 195 506

Razem 195 506

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

Z up. WOJEW^py-DOLNp^L^SKIEGO

^ dyla Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



w

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 66 124

Razem 66 124

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.

DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 598 766

Razem 598 766

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Ząbkowice 
Śląskie

97 803

Razem 97 803

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 128 563

Razem 128 563

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 czerwiec 2018 r.

FB-BP.3111.255.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.88.2018.MF.1548 

(nr wewnętrzny MF062) z dnia 28 maja 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

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja 65 764

Razem 65 764

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 

2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej.

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 -  MF062.
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