
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Bolesławiec 191 353

Razem 191 353

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY DO

lina M

L/ĄSKIEGO

Celina M arzetpDziedzia/c
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów ilBudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 207 792

Razem 207 792

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinlt^m M ^m lJziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i\Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Głogów 209 592

Razem 209 592

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. W 0JEW 0DYD0U<i0SLASKIEG0

Celina nw rm iM n iziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Góra 167 753

Razem 167 753

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY, DOI^NOŚiJą SKIEGOj) 1 /
Celina lĘtM yenaĄjziedziak 

DYREKTOR WYRZIAŁU 
Finansów i Rudztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Jawor 151 967

Razem 151 967

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce edzicik
D Y iM  i OR w D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 384 079

Razem 384 079

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWOUYM ^ L A S K I E G O

C d in J W M fa  Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 154 475

Razem 154 475

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY D O L N ć iś iW lE G O

Celina hmm^j(MjOll(Udziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kłodzko 385 954

Razem 385 954

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. W OJEW ODYjtótNOSLĄSKIEGO

Celina M arzĄ m  D ziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów ¡Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Legnica 432 936

Razem 432 936

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. W OJEW ODYI ĄSK1EGO

C e lin a ,ina L ziedziak
DYREKTOR W /D ZIAŁU  

Finansów i Ei udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubań 165 814

Razem 165 814

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubin 190 239

Razem 190 239

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY DOl/fioHLĄSKIEGO

Celina Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 148 853

Razem 148 853

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Milicz 149 165

Razem 149 165

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oleśnica 274 239

Razem 274 239

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oława 250 566

Razem 250 566

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Polkowice 157 828

Razem 157 828

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY D0LIjiO3LĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Strzelin 157 964

Razem 157 964

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Środa Śląska 157 683

Razem 157 683

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Świdnica 308 702

Razem 308 702

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Trzebnica 167 347

Razem 167 347

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 448 644

Razem 448 644

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.M F.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Wołów 163 532

Razem 163 532

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.
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Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________________________________________________     (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.164.2020.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 m.n.p.p. Wrocław 1 537 811

Razem 1 537 811

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z up. WOJEWODY DOy<m ..ASKIEGO

C elina lsU V fM f*M j/cdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 236 940

Razem 236 940

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

; Up. WOJEWODY QOL SWEGO

Celina Ą t i t  
DYREKTOR 'A 

Finansów i i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020. MF. 1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Zgorzelec 304 757

Razem 304 757

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.

Z
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.164.2020.EC

Wrocław, dnia 10 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 

(nr wewnętrzny MF073) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Złotoryja 156 015

Razem 156 015

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2020 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 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF073.


