
FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 26 194
754 75411 2110 252 696
754 75495 2110 702

razem 279 592

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r  1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

bolesławiecki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 252 696

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 702

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 26 194

bolesławiecki Suma 279 592



FB.BP.3111.393.2021. KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 28 870
754 75411 2110 253 444
754 75495 2110 772

razem 283 086

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

dzierżoniowski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.1.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 253 444

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 772

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 28 870

dzierżoniowski Suma 283 086



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 24657
754 75411 2110 245 911
754 75495 2110 702

razem 271 270

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody 

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otac je  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadania  i dzia łan ia
załącznik n r  1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania zadanie nazwa numer

podzadanie podzadanie nazwa numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

głogowski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 245 911

2.3.3.

Obrona cywilna

23.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 702

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 24 657

głogowski Suma 271 270



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w  znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 16 144
754 75411 2110 194 159
754 75495 2110 569

razem 210 872

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

górowski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 194 159

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 569

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.L4.1.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 16 144

górowski Suma 210 872



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w  znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 007
754 75411 2110 199 240
754 75495 2110 632

razem 218 879

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



załącznik n r  1
D o tacje  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i d z iałan ia

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

jaworski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 199 240

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 007

jaworski Suma 218 879



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 477
754 75411 2110
754 75495 2110 695

razem 20 172

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody 

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

karkonoski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 0

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 477

karkonoski Suma 20 172



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 809
754 75411 2110 194 332
754 75495 2110 569

razem 214 710

DYREKTOR WY \ U 
Finansów i BuuiUa

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

kamiennogórski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

23.1.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 194 332

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 569

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 809

kamiennogórski Suma 214 710



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w  znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410 60 000 000
710 71015 2110 32 129
754 75411 2110 531 844
754 75495 2110 1 178

razem 60 565 151

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

cf : htiiłuk /



D o tacje  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa
numer

działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

kłodzki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 531844

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 1178

4

Zarządzanie finansami państwa i 
mieniem państwowym

4.4.

Zarządzanie mieniem 
państwowym i ochrona 

interesów Skarbu Państwa 4.4.1.

Zarządzanie mieniem Skarbu 
Państwa

4.4.I.3.

Zarządzanie mieniem Skarbu 
Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego
700 70005 6410 60 000 000

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana 7.I.4.I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 32 129

kłodzki Suma 60 565 151



FB.BP.3111.393.2021. KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 529
754 75411 2110
754 75495 2110 695

razem 20 224

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i działan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

legnicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 0

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 529

legnicki Suma 20 224

Ce



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 557
754 75411 2110 219 891
754 75495 2110 632

razem 240 080

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  uk ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i d ziałan ia
załącznik n r  1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

lubański 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 219 891

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 557

lubański Suma 240 080



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 30 315
754 75411 2110 251 802
754 75495 2110 695

razem 282 812

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w  podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

lubiński 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 251 802

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 30 315

lubiński Suma 282 812

% M a f a d /



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 20 604
754 75411 2110 197 348
754 75495 2110 632

razem 218 584

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody 

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  uk ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

lwówecki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 197 348

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana 7.1.4.1.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 20 604

lwówecki Suma 218 584



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 14 633
754 75411 2110 189 263
754 75495 2110 569

razem 204 465

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.

53'¡31



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

milicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 189 263

2.3.3.

Obrona cywilna

2 3 3 .1 .

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 569

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 14 633

miiicki Suma 204 465



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 24 233
754 75411 2110 354 736
754 75495 2110 849

razem 379 818

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadania  i d z iałan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

oleśnicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 354 736

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 849

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 24 233

oleśnicki Suma 379 818



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 18 708
754 75411 2110 324 654
754 75495 2110 632

razem 343 994

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  p ań stw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i d z iałan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

oławski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 324 654

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 18 708

oławski Suma 343 994



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 321
754 75411 2110 200 681
754 75495 2110 632

razem 220 634

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

polkowicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

23.1.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 200 681

2.3.3.

Obrona cywilna

23.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 321

polkowicki Suma 220 634



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 20 757
754 75411 2110 194 475
754 75495 2110 632

razem 215 864

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.

\  ]
»¿»ów j



załącznik n r  1
D o tacje  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , z ad an ia , podzadan ia  i działan ia

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

strzeliński 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 194 475

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana 7.I.4.I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 20 757

strzeliński Suma 215 864



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 17 327
754 75411 2110 196 107
754 75495 2110 632

razem 214 066

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody 

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

średzki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 196 107

2.3.3.

Obrona cywilna

233.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana 7.I.4.I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 17 327

średzki Suma 214 066



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 28 487
754 75411 2110 401 650
754 75495 2110 1 003

razem 431 140

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w  podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

świdnicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

23.1.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 401 650

2.3.3.

Obrona cywilna

2 3 3 .1 .

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 1003

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 28 487

świdnicki Suma 431140



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 23 995
754 75411 2110 201 536
754 75495 2110 702

razem 226 233

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

trzebnicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 201 536

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 702

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 23 995

trzebnicki Suma 226 233

% U c k t



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 23 869
754 75411 2110
754 75495 2110 695

razem 24 564

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

wałbrzyski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 0

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.1.4.1,

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 23 869

wałbrzyski Suma 24 564

hi&sk



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 19 126
754 75411 2110 198 963
754 75495 2110 569

razem 218 658

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego b udże tu  państw a w  podziale na  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

wołowski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 198 963

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 569

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 19 126

wołowski Suma 218 658



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 33 023
754 75411 2110
754 75495 2110 849

razem 33 872

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w  podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

wrocławski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 0

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 849

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 33 023

wrocławski Suma 33 872



FB.BP.3111.393.2021. KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotychj

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 20 425
754 75411 2110 308 070
754 75495 2110 702

razem 329 197

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody 

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



załącznik n r 1
D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i d z iałan ia

Powiat
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

ząbkowicki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 308 070

2.3.3.

Obrona cywilna

2.33.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 702

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 20 425

ząbkowicki Suma 329 197
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FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 22 354
754 75411 2110 400 898
754 75495 2110 702

razem 423 954

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.
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D otac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

zgorzelecki 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 400 898

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 702

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 22 354

zgorzelecki Suma 423 954

'b r n k O



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 16018
754 75411 2110 193 313
754 75495 2110 632

razem 209 963

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w  podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadania  i d ziałan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

złotoryjski 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 193 313

2.3.3.

Obrona cywilna

233.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.1A.1.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 16 018

złotoryjski Suma 209 963



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 22 746
754 75411 2110 492 611
754 75495 2110 632

razem 515 989

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



załącznik n r  1
D o tacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i działan ia

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

mnpp Jelenia Góra 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 492 611

2.3.3.

Obrona cywilna

23.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 632

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 22 746

mnpp Jelenia Góra Suma 515 989



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 30 765
754 75411 2110 559 328
754 75495 2110 695

razem 590 788

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.
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D otac je  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  uk ład u  zadaniow ego budżetu  państw a w  podziale na funkcje , zad an ia , podzadan ia  i d z iałan ia
załącznik n r  1

Powiat numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

mnpp Legnica 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.1.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 559 328

2.3.3.

Obrona cywilna

23.3.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7 .I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 30 765

mnpp Legnica Suma 590 788



FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 32 409
754 75411 2110 572 101
754 75495 2110 695

razem 605 205

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.



D otacje  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego budżetu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działania
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

mnpp Wałbrzych 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

1 nte rwe ncje ra to w n iczo-ga ś n icze 754 75411 2110 572 101

2.3.3.

Obrona cywilna

2.3.3.I.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 695

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.1.4.1.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 32 409

mnpp Wałbrzych Suma 605 205
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FB.BP.3111.393.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 - ustawa z dnia 

1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP6.4143.18.3.2021.ZUB 

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami, ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia
700 70005 6410
710 71015 2110 94 512
754 75411 2110 1 996 947
754 75495 2110 1 705

razem 2 093 164

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa

w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody

Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 1.
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D otacje  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ładu  zadaniow ego b udże tu  państw a w podziale n a  funkcje , zad an ia , podzadan ia  i dzia łan ia
załącznik n r 1

Powiat
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działania działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

mnpp Wrocław 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 
porządek publiczny

2.3.

System ochrony 
przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona 
ludności 2.3.1.

Funkcjonowanie systemu 
ratowniczego i gaśniczego

2.3.I.2.

Interwencje ratowniczo-gaśnicze 754 75411 2110 1 996 947

2.3.3.

Obrona cywilna

233.1.

Szkolenia i akcje informacyjne z 
zakresu obrony cywilnej oraz 

realizacja innych zadań
754 75495 2110 1705

7

Gospodarka przestrzenna, 
budownictwo i mieszkalnictwo

7.1.
Budownictwo i 
mieszkalnictwo 7.1.4.

Nadzór budowlany i 
administracja architektoniczno- 

budowlana
7.I.4 .I.

Kontrola procesu budowlanego 
oraz utrzymania obiektów 

budowlanych
710 71015 2110 94 512

mnpp Wrocław Suma 2 093 164


