
FB-BP.3111.283.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 176 676

Razem 176 676

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 233 251

Razem 233 251

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 198 278

Razem 198 278

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany: 

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 151 491

Razem 151 491

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany: 

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Jawor 170 830

Razem 170 830

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 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 2021 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.283.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ ________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 211 450

Razem 211 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



FB-BP.3111.283.2021 .GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 457 901

Razem 457 901

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubań 124 961

Razem 124 961

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 290 200

Razem 290 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział 8
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 189 851

Razem 189 851

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 263 555

Razem 263 555

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 292 609

Razem 292 609

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

____________________________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oława 324 685

Razem 324 685

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



FB-BP.3111.283.2021.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

____________________________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Polkowice 171 846

Razem 171 846

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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. x " \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 110 260

Razem 110 260

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Środa Śląska 100 836

Razem 100 836

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 378 457

Razem 378 457

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 174 854

Razem 174 854

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Wołów 217 500

Razem 217 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 56 522

Razem 56 522

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.
'" N



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021. GF

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 378 027

Razem 378 027

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Złotoryja 25 308

Razem 25 308

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany: 

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Jelenia Góra 399 862

Razem 399 862

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021 .GF

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Legnica 687 036

Razem 687 036

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.2021.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany:

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wałbrzych 466 268

Razem 466 268

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.283.202 l.GF

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2021 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie 2021 r. następujące zmiany: 

___________________ _________ _________________________________________ ___________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wrocław 2 409 304

Razem 2 409 304

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za 

przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej.

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.


