
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.223.2017.KR.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 91/2017 

z dnia 28 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 780

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.106.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Środki przeznaczone są dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania 

za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0DYD0LN0ŚLĄSKIEG0

ś 'Eiyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.223.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 91/2017 

z dnia 28 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
__________ ( w złotych )

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 810

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.106.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Środki przeznaczone są dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Miliczu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania 

za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu


