
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 47 716

Razem 47 716

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O ^ J ^ L N ^ t Ą S K IE G O

Edyta ‘Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 130 459

Razem 130 459

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W 0JEW0D, iSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 27 459

Razem 27 459

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. WOJEWODY SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Góra 65 050

Razem 65 050

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

L up. W O J E W O ^ O l^ ^ W E G O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 236 486

Razem 236 486

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 191 304

Razem 191 304

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  M F166.

Z up. w o j e w o ^ ^ T n^ ^ k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra

39 614

Razem 39 614

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O D ^ ^ r^ K tE C O

Edyta Sap u i a
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 października 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 Kłodzko 123 739

Razem 123 739

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O D ^ ^ L N O ^ ^ K IE G O  

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 77 534

Razem 77 534

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W OJEW O DY^PtfJO Ś^SW EG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 22 665

Razem 22 665

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  M F166.

Z up. WOJEWOD^LN^J^KIEGO

Edyta Śapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411
2110

Starostwo Powiatowe Lubin
25 716

6410 30 000

Razem 55 716

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W 0JEW 0^€ÓL^tó\S-KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 71 614

Razem 71 614

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W W ^ h ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



l a g y  

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MFI66) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 20 050

Razem 20 050

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  M F166.

Z up. wojewod^ ^ n^ łąskiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 72 484

Razem 72 484

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oława 133 433

Razem 133 433

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MFI66.

Z up. WOJEWOO^et5LNO^SK!EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 147 486

Razem 147 486

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O D ^ t ^ N O ^ A f  KIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 40 921

Razem 40 921

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O D ^ t i i i ^ ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 121 921

Razem 121 921

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. WOJEWOD^OUIO^^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 72 279

Razem 72 279

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O J E W O p ^ O L N J ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 26 229

Razem 26 229

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W 0JEW 0 P ) ^ L N g ^ S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 85 457

Razem 85 457

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W 0 JEW C 0^ ^ N g £ j ^ S K ! E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 112 229

Razem 112 229

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

2 up. W 0JEW C3^p^N^M ?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 302 265

Razem 302 265

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. WOJEWCD^BtiLNO^ĄeKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



m m lm

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Ząbkowice 
Śląskie 93 561

Razem 93 561

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W 0JE W C ^i0L^^4S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018. GK
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 222 279

Razem 222 279

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

Z up. W O JEW O D ^tfC N tów eK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2018 r.

FB-BP.3111.553.2018.GK
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.221.2018.MF.4455 

(nr wewnętrzny MF166) z dnia 13 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 75411 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja 45 050

Razem 45 050

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na 

uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi 

remontowe, zakup materiałów i paliwa.

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 -  MF166.

1  up. WOJEWCpY^DOLN^Śt^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


