
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 18 250

Razem 18 250

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. W O J E ^ g T D O L ^ ^ S K IE G O

Celina MarzenaEft.tedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzptu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 6 000

Razem 6 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 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 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 -  MF196.

Z up. W0JEV^ J ^ ^ ^ ^ KIEG0

Celina M arzena D fiedziak  
DYREKTOR WYD2^ Ł U

Finansów i Sudżeili



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 24 000

Razem 24 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DQIJf6^l/\SKIEGO

CelinaPRfWrMIbziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bućteetu



Starostwo Powiatowe 
Góra

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 6 000

Razem 6 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

2 up. WOJEWODY O O LNO ^SKIEG O

C elin a  ^ n łn U % H ^ /lz ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeki

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 9 167

Razem 9 167

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚMSKIEGO

C elin a  M a r ^ i t & i e d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buofcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miejski 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 MNPP Jelenia Góra 29 100

Razem 29 100

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Zup.TOJ^OVHM /oáASKItG

Celina Marzena'pziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuĄetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 7 250

Razem 7 250

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJE^DY'DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a r z e m n m td z ia k
DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 21 000

Razem 21 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. w° J E \ ^ ^ ^ t ó ś l ) s K I E G O

Celina Marzena o\iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miejski 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 MNPP Legnica 30 669

Razem 30 669

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  m a rze m W & e A zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budż«u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 24 000

Razem 24 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY D O L N G Ś I^ IE G O

C elin a  M arzen a  azM diic ik
DYREKTOR WYDZfAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 13 000

Razem 13 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M W ^ M iM i/d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buofcelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 15 850

Razem 15 850

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M ar& nfM w iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 14 000

Razem 14 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.



Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.463.2020. AB

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oława 7 167

Razem 7 167

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MFI96.

Z up. WOJEN^GtoY OOLNOŹt^SKIEGO

Celina MarzerurrMimzutk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budtątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020 A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 9 000

Razem 9 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C elin M m O /W ^^d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buoftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 11 000

Razem 11 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY QO(.iy<5§p\SKIEGv

i(edziak 
DYREKTOR WV!£ ?|AŁU 

Finansów i Bua eiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 16 000

Razem 16 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOl,N0S\ ASKIEGO

C elin a  M a rze n M  ie d z iu k
DYREKTOR WY ^lAŁU

Finansów i Bu etu



Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.463.2020AB

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 11 000

Razem 11 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOjE\W ^ S K , E G O

C elina M arzen a  [M iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźmu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miejski 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 MNPP Wałbrzych 19 000

Razem 19 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLNO*iV\SKIEGO 

Celina Marzen/rWtiedziak
DYREKTOR WYSZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB

Wrocław, dnia 131istopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 10 650

Razem 10 650

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MFI96.

2 up. WOJEWODY OOlMdślASKIEGO

C elin a  M a n e n a w z ie d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buchteiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 131istopada 2020 r.

Urząd Miejski 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 MNPP Wrocław 78 680

Razem 78 680

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. W OJKyODY DQUK5&LASKIEGv

C elin a  M arzem U D ^iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.463.2020. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 14 850

Razem 14 850

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. W0JEVyaDY'D0LNQŚOSKIEGG

C elin a  M a rz .e n a rm /d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Pinansow i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 3 000

Razem 3 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJj^WODY DOLNÓ^LASKIEGO

C elin a  M a rzc r lW itie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Burfcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS7.4143.3.232.2020.MF.5398 (nr wewnętrzny MF196) z dnia 9 listopada 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 5 000

Razem 5 000

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

strażaków 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 -  MF196.

Z up. WOJEWODY DOLM0&LASKIEGO

C elin a  M an ^ iw u b^ fedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu


