
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 Bolesławiec 165 027

Razem 165 027

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.

Z up. WOJ

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i B



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 23 680

Razem 23 680

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 131 471

Razem 131 471

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 153 970

Razem 153 970

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 115 304

Razem 115 304

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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. Jelenia Góra 174 332

Razem 174 332

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 185 743

Razem 185 743

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 336 226

Razem 336 226

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 331 601

Razem 331 601

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 191 998

Razem 191 998

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 123 401

Razem 123 401

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 Milicz 252 039

Razem 252 039

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 189 564

Razem 189 564

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 131 887

Razem 131 887

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 Polkowice 77 940

Razem 77 940

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 100 332

Razem 100 332

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 186

Razem 186

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 283 955

Razem 283 955

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 Trzebnica 109 422

Razem 109 422

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.

Z up.

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 386 966

Razem 386 966

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 91 721

Razem 91 721

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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. Wrocław 1 651 333

Razem 1 651 333

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 Ząbkowice Śląskie 161 506

Razem 161 506

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 338 468

Razem 338 468

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.

Z

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i B

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 20 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738 

(nr wewnętrzny MF072) 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 31 544

Razem 31 544

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby 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 - MF072.


