
FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 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 1 727

Razem 1 727

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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 3 0 października 2020 r.

FB-BP.3111.418.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 1 844

Razem 1 844

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 1 815

Razem 1 815

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
____________________________   (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 1 376

Razem 1376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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 UD.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Jawor 1 376

Razem 1376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Jelenia Góra 3 512

Razem 3 512

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
_______     (  w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 1 376

Razem 1 376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 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 3 570

Razem 3 570

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Urząd Miejski 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
______________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Legnica 3 892

Razem 3 892

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.
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FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubań 1 522

Razem 1 522

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 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 1 756

Razem 1 756

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.418.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
____________________________   ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 1 376

Razem 1 376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 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 1 346

Razem 1346

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     (_ w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 2 517

Razem 2 517

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 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 2 312

Razem 2 312

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.418.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
_______________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Polkowice 1 405

Razem 1405

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
_________________________________________________________________________ (  w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 1 405

Razem 1 405

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Środa Śląska 1 405

Razem 1405

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
___________________   (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 2 839

Razem 2 839

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
______________________________________________________________________  (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 1 463

Razem 1 463

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wałbrzych 4 068

Razem 4 068

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Wołów 1 434

Razem 1 434

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja n r2  - 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 30 października 2020 r.

FB-BP.3111.418.2020. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wrocław 14 250

Razem 14 250

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020. AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:
____________________________   ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 2 166

Razem 2 166

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział s Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 2 809

Razem 2 809

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.



FB-BP.3111.418.2020A B

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 249/2020 

z dnia 30 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie 2020 r. następujące 

zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Złotoryja 1 376

Razem 1 376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.48.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się strażaków.

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.


