
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Bolesławiec 67 998

Razem 67 998

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 69 569

Razem 69 569

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Głogów 74 391

Razem 74 391

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Góra 49 727

Razem 49 727

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Jawor 56 376

Razem 56 376

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 129 811

Razem 129 811

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 61 092

Razem 61 092

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kłodzko 125 005

Razem 125 005

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 149 844

Razem 149 844

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubań 59 029

Razem 59 029

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubin 68 111

Razem 68 111

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.

Z up. WOJBNDDY 

Cen, J l M



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 52 219

Razem 52 219

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Milicz 51 951

Razem 51 951

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oleśnica 103 156

Razem 103 156

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oława 89 679

Razem 89 679

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_____________________________________________________________________ (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Polkowice 55 289

Razem 55 289

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Strzelin 58 472

Razem 58 472

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Środa Śląska 53 966

Razem 53 966

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
____________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Świdnica 105 807

Razem 105 807

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowycb7miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Trzebnica 57 762

Razem 57 762

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu - wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



"  ¿V ,r '

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________ (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 149 923

Razem 149 923

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Wołów 57 260

Razem 57 260

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 513 392

Razem 513 392

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 80 316

Razem 80 316

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______     (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.291.2019.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Zgorzelec 108 977

Razem 108 977

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.291.2019.EC

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Złotoryja 50 878

Razem 50 878

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2019 rok 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 zmiany budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF086.


