
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 59 000

Razem 59 000

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. w o jE w c p y  d o l n o ś l I s k ie g o

Celina M atW m Tpziedziak  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i BLłdźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 58 000

Razem 58 000

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. WOJEWODY DOLm6ŚLĄSKIEGC
fu ' /

Celina  | ^ ^ U f * 4i^ iedziak  
DYREKTOR W TDZIAŁU  

Finansów i\Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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 126 000

Razem 126 000

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. WOJEWODY DOLMĆ \SKIEGO

Celina M ^p& hiffDitedziak
DYREKTOR VWDZIALU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Góra 23 000

Razem 23 000

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. WOJEWODY DOL

Celina M nrzend Miedziak
DYREKTOR )ZIAŁU

Finansów i Bc żetu

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 78 000

Razem 78 000

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.

2  up. WOJEV

C elina , Dziedziak
DYREKTOR V/YDZIALU  

Finansów i [ludżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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 32 000

Razem 32 000

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. W O J E W O f e Y D ^ g ^ S K IE G O

J

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR W  DZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kłodzko 122 000

Razem 122 000

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 lip. WOJEWODY D ^ O ^ l ą s k ie GO

C e l i n ^ M ^ ziedziak 
d y r e k t o r  ' v y d z ia ł u  

F inansów ¡Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 153 000

Razem 153 000

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. WOJEWODY» DOLn OŚLĄSKIEG'.

Celina 'M JM /M ifuziedzialc
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

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 Lubań 50 800

Razem 50 800

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. WOJEWODY DO^NOŚI/ĄSKIEGL

M Celina M arze rut D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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 33 000

Razem 33 000

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. WOJEWODY DOiAfOŚUSKIEG

Celina M arzen aD zicdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 23 000

Razem 23 000

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. WOJEWODY DO/NOŚ/aSKI

J
Celina M a n i i

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i E udźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 23 000

Razem 23 000

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. WOJEWODY DOn  »ŚLĄSKIEGO

C el in a ^ M rW irD z ic d z ia k  
d y r e k t o r  W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 46 000

Razem 46 000

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. WOJEWODY P ^ W l-Ą S K IE G L

Celina Marzena. D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 92 000

Razem 92 000

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. WOJEWC JJJi KIEGO

Celina M arzena D?) dziali
DYREKTOR WYD2 MU

Finansów i Budź u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 23 000

Razem 23 000

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. WOJEWODY -DOl/)QŚL/\SKIEG.

Celina M lJrłiniAUziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 35 500

Razem 35 500

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. WOJEWODY DOUNOŚlJ\SKIEGc

Celina U p M M [l)z ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 28 000

Razem 28 000

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. WOJEWODY DOk ĄSKIEGO

Celina wturzemi D ziedziak
DYREKTOR \ W d ZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 96 000

Razem 96 000

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.
iSKItWOJEWQDV

Celino m n e l a  Dziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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 31 000

Razem 31 000

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. WOJEWODY QOL SKIEc

Celina  AfUHVna D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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 104 000

Razem 104 000

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. WOJEWODY D^LNOŚi/ąSKIEGL 

Celina W m h j\n al)ziedzia l:
d y r e k t o r W d z ia ł u

Finansów nBudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 23 000

Razem 23 000

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. WOJEWi

C elina

g^SKIEG 

i Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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 264 084

Razem 264 084

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.

I  up. WOJEWi

Celina
DYREKTOR

Finansów

SKI EGO

dziuk 
W YDZIAŁU  
Sudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 48 000

Razem 48 000

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. WOJEWpDY DQHMO 

Celina

\SKIEG

rzetia Dziedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i pudźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Zgorzelec 65 000

Razem 65 000

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. WOJqWOSY jjJOCNqSLASK

Celin&'ftäl&na Dziedzic
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów \Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.224.2020.EC

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2020.M F.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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Złotoryja 26 000

Razem 26 000

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.
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