
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 107 836

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz nadgodzin.

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,

Zadani 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.

L up. W OJEW ODY TOUTOŚm SKteGO

Celina M anena^>ziedziak 
r a d c a  g e n e r a ln y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 45 541

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz nadgodzin.

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,

Zadani 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 - Interwencj e ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY

D "
Celina Marze. 

RADCA GS

Q&LASKIEGÜ

la Dziedziak 
NERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

____________________________________________________________________________________ _______________(  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 88 646

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące pozapłacowe.

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,

Zadani 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. W OJEW ODY

Celina 
RADCA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 204 068

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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. W OJEW ODY, DGUjOŚUĄSKIEGO

C elin a  M a r z e n a  D z ie d z ia k  
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 30 952

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 22 812

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
___________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące pozapłacowe.

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,

Zadani 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.

7 up. W O JEW O D Y.

Celina Marzena Dzi&dzi&k 
raDCA GENBRALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 542 904

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy 

(tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), nadgodzin oraz na wydatki bieżące 

pozapłacowe.

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,

Zadani 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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

____________________________________________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 29 821

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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. W OJEW ODY DOĆW & LASKIEGO

Celina MarzĄia Dziedzmk 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

FB-BP.3111.339.2017.GK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2017 

z dnia 09 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie 2017 r. następujące zmiany:

_________ _____________ ___________ __________________________________________________ ____________  (  w złotych)

Dział Rozdział §

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Złotoryja 81 420

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 08 września 2017 r.

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

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,

Zadani 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  lip. W OJEW ODY

Celina 
RADCA


