
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 11 736

Razem 11 736

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  ¡V, ^ ^ M vn j/j(j^ u lziak  
DYREiWmWoZIAŁU 

Finansów i jGudżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 53 160

Razem 53 160

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DO

Celina /t|iQ 
DYREKTOR W 

Finansów i B

ŚLISKIEGO

'z ie d z ia k  
DZIAŁU 
iżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.130.2020.EC

Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 38 706

Razem 38 706

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D ŚLĄSKIEGO

Ce!i/fiaJ^lUmHS>ziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 22 002

Razem 22 002

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celiril M M ftka W iic ch ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 28 329

Razem 28 329

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych oraz uposażenia 

i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze 

służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina mM^.eyrcfjjziedziak 
DYREKTOR ’/W DZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 126 938

Razem 126 938

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 

oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 107 955

Razem 107 955

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 

oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

/: up. WOJEWODY- D q f / 0 ŚyĄSKIEG0

C e Iin < n iłn £ .en d D zied z ia k  
DYREKTOR VwDZIAŁU 

Finansów i Biidżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 1 043

Razem 1043

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oława 2 456

Razem 2 456

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D9 ^,O Ś y\S K IE G O

CeliruĄ^JM^Yn^Óziedzialc 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i t^idżetu



FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 131 072

Razem 131 072

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY pOUftóLA^KIEGO

GelimyMĘSliak
D)  REKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i SuW eiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 53 133

Razem 53 133

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEV\ 

Celina  I -  &MM.enáSp'ziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Bud



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 255 908

Razem 255 908

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 

oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 131 655

Razem 131 655

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2020 r.

FB-BP.3111.130.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 29 373

Razem 29 373

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.15.2020 z dnia 19m aja2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 

oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2020 

po stronie dochodów.


