
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 17 000

Razem 17 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.
Ż up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^ n M ^ L d iia k  ,
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110

Starostwo Powiatowe Góra
12 000

6410 34 000

Razem 46 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

'aJmfa
DYREKTOR VWDZ 

Ftnan*ów I



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 4 000

Razem 4 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 201-8 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 75478 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.
Z up. WOJEWODY DOLW jtSKIE« 

Celina Martina \
DYREKTOR 

Finansów i Budżi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110 Starostwo Powiatowe 

Kamienna Góra

12 000

6410 33 000

Razem 45 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF1782 yp VV0JEW0D'

Celina Mar
DYREKTOR WYDZ

Finansów I Budź



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110

Starostwo Powiatowe Kłodzko
8 000

6410 100 000

Razem 108 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.
Zup.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 m.n.p.p. Legnica 8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 12 000

Razem 12 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina )if arieto  Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budże



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110
Starostwo Powiatowe 

Lwówek Śląski
12 000

Razem 12 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 — MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe M ilicz 13 000

Razem 13 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Z up. WDJEWPOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Martena Driedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Celina Mti
dyrektor'

Finansów i Budże

EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Oława 4 000

Razem 4 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Z up. WOJEWPOY DOLI 

Celinajjt

)LNQŚLĄSKIEGO

'dziak. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budże



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Z up. WOJEWODY DOLNO$LĄSK

Celina 1
DYREKTOR WYDZ1/

Finansów i Budżetu'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 9 000

Razem 9 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Zup. WOJEWODY SC7Wm
Celina Marzena Dz 

DYREKTOR WYDZ 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 9 000

Razem 9 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

2up v» » wovdocNo&ask,ego

Celina
d y r ek t o r  w m a S f *

Finansów i Budżetu',



'ii
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Z up. WOJEWDOY DOINOŚ

Celina Marzena Dziel
DYREKTOR WYDZIAi I

Finansów i Budżetu

IEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Celina Marzena Dzieuzi ~
DYREKTOR WYDZIAŁl

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110

m.n.p.p. W ałbrzych
8 000

6410 15 000

Razem 23 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja n r2  - 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 -  MF178.
Z lip. WOJEWODY DOLI

Celina Marzena,
DYREKTOR WYDZl

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe W ołów 8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

Zup,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110

m.n.p.p. Wrocław
13 000

6410 15 000

Razem 28 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF1782 up

Celina M anina
DYREKTOR wydzi^

Finansów I Budżetu"
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110
Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie
12 000

Razem 12 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.

2 up' yv°JEVKX>Y DOLNO$tĄ$KI6GO
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d y r ek t o r  wydziału

Finansów I Budźetux



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.610.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.241.2018.MF.4814 

(nr wewnętrzny MF178) z dnia 31 października 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 75478
2110

Starostwo Powiatowe Złotoryja
8 000

6410 33 000

Razem 41 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne 

opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 -  MF178.
*  up. WOJEWODY OOtM)$LĄSKIEGO

Celina 
d y re k to r w ydziału

Finansów i Budżetu


