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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 88 312

Razem 88 312

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina fĄ ąjjM m M fiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 16 695

Razem 16 695

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 17 983

Razem 17 983

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ (  w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Legnica 63 528

Razem 63 528

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 9 201

Razem 9 201

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we W rocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 ni' 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

______________________________________________________________________ (  w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 8 878

Razem 8 878

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 ni' 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2021. AB

Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 199

Razem 199

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021 .AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 147 285

Razem 147 285

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



«liii?
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2021.AB

Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________ ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 46 579

Razem 46 579

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Urząd Miasta 
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wałbrzych 99 398

Razem 99 398

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Wołów 31 215

Razem 31 215

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.
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W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.53.2021 .AB

Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP W rocław 419 400

Razem 419 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.

Z up. WD.!r 'A'Or -YJ ĄCKiEGO

Celh
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WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

FB-BP.3111.53.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2021 

z dnia 5 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

D ział Rozdział §
Jednostka samorządu  

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 18 852

Razem 18 852

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.


