
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.79.2020.EC

Wrocław, dnia 17 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.28.2020.MF.907 

(nr wewnętrzny MF030) z dnia 31 marca 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 Zmniejszenie

752 75295 6410 SP Oleśnica 736

Razem 736

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.79.2020.EC

Wrocław, dnia 17 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.28.2020.MF.907 

(nr wewnętrzny MF030) z dnia 31 marca 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

752 75295 6410 m.n.p.p. Wałbrzych 736

Razem 736

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt 

informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

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 - MF030.
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C elina K L m iin a lfz ie d z ia k  
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