
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Bolesławiec 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Głogów 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.202 l.AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Góra 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.134.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Jelenia Góra 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 — Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

0 0 0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021 .AB

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 MNPP Legnica 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Świdnica 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4- Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.202 LAB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Trzebnica 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021. AB

Starostwa Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Wołów 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJ

Celina Marz 
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021.AB

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Wrocław 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4- Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2021 r.

FB-BP.3111.134.2021 .AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 91/2021 

z dnia 20 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

752 75212 2120 SP Złotoryja 300

Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 85/02.3122.1.218.2021.WZW z dnia 14.05.2021r.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń 

powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,

Zadanie 11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

Podzadanie 11.4.2 -  Pozamilitarne przygotowania obronne,

Działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpiDOLNDŚ^S^ilEGO

Celina Marzena D ziw ua k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżetuN


