
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.202 l.KSz

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. W Y W O D Y  DGJ^ŚLĄSKIEGO

Celina M arzcĘt Dziedziak  
DYREKTOR WTDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 10 000

razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. V v ( ^ V ^ ^ o d ^ ) Ś LASKiEG°

Celina Marzerm 'Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Góra 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. W0 j ^ ^ ^ f ^ A S K I E G O

Celina Marzena 'Dziedziak
DYREKTOR w AjZIAŁU

Finansów i Budisiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021 .MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Urząd Miasta Jelenia Góra 30 000
razem 30 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C elw M M fM ku iJ z ied z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra 10 000

razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z uP. WOJEWODY DOLNÓ^LĄSKIEGO

Celina Mrzefó,\\kjedziak
d y r e k to r  w E z ia łu

Finansów i Buuttjiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko 30 000
razem 30 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. WOJEWODY DOtf

Celina tfedziak
DYREKTOR w - .¡ALU

Finansów i Bi etu

SKIEGO



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Urząd Miasta Legnica 30 000
razem 30 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

' DOLNOŚLĄSKIEGOZ up. Wi

Celina Marzena Dziedzia/;
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.202l.M F.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Z up. WOJEWfe

Celina Marzena F.\ nedziak
DYREKTOR WYC SJAŁU

Finansów i Bud :aiu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 10 000

razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.
Z up. WOJ5Vv'ODY.DC,0dŚLĄSKIEGO

r W ^ l ŁL enna m a f '■'¡Jziedziak 
DYREKTOR■ \ , , . ,-jj 

Finansów i L>Lkj<Lutij



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 20 000
razem 20 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Oława 20 000
razem 20 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.

Celina Marzena D
DYREKTOR' Y

Finansów i

:go



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110
Starostwo Powiatowe Środa 

Śląska 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 20 000
razem 20 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021. KSz

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.202 l.M F.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Urząd Miasta Wałbrzych 40 000
razem 40 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Urząd Miasta Wrocław 90 000
razem 90 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Ząbkowice 
Śląskie 20 000

razem 20 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.2021.KSz

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 20 000
razem 20 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.499.202 l.KSz

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (MF 173) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

754 75411 2110 Starostwo Powiatowe Złotoryja 10 000
razem 10 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznacza się na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF173.


