
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 347

Razem 347

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

___________________   (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 31 685

Razem 31 685

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych oraz uposażenia 

i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze 

służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.

Z up. W O J A C Y  nOLhłÓÓlĄSKIEGO

C elina M arzeru i\p{iedziak  
DYREKTOR W W .IA Ł U  

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 401

Razem 401

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.

Z up.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów i B



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

___________________   (_ w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 3 010

Razem 3 010

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJOA/ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin o  M a fi& in iD zic d z ia k  
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 10 640

Razem 10 640

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOĆLĄSKlEGl
W\/\ i i /  1

Celi n d z ia  k
DYREKTOR W D Z iA Ł U  

Finansów i Bsdżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oława 598

Razem 598

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.373.2020.EC

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 209/2020 

z dnia 9 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące zmiany:

_______     (_ w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 4 249

Razem 4 249

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.50.2020 z dnia 6 października 2020 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych oraz uposażenia 

i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze 

służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

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

po stronie dochodów.


