
FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Bolesławiecki 754 75411 2110 73 333,40

Razem 73 333,40

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Dzierżoniowski 754 75411 2110 49 600,00

Razem 49 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWC

Celina M arzena Dzida j i ,  
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Głogowski 754 75411 2110 50 500,00

Razem 50 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Górowski 754 75411 2110 21 000,00

Razem 21 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Jaworski 754 75411 2110 30 000,00

Razem 30 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Kamiennogórski 754 75411 2110 39 000,00

Razem 39 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Kłodzki 754 75411 2110 85 000,00

Razem 85 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Lubański 754 75411 2110 70 500,00

Razem 70 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Lubiński 754 75411 2110 45 000,00

Razem 45 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Lwówecki 754 75411 2110 69 900,00

Razem 69 900,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Oleśnicki 754 75411 2110 47 250,00

Razem 47 250,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Oławski 754 75411 2110 33 950,00

Razem 33 950,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Polkowicki 754 75411 2110 19 500,00

Razem 19 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Sredzki 754 75411 2110 48 000,00

Razem 48 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Świdnicki 754 75411 2110 49 500,00

Razem 49 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Trzebnicki 754 75411 2110 52 500,00

Razem 52 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Wołowski 754 75411 2110 49 000,00

Razem 49 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Ząbkowicki 754 75411 2110 41 100,00

Razem 41 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Zgorzelecki 754 75411 2110 30 000,00

Razem 30 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
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FB-BP.3111.88.2022.KK

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Złotoryj ski 754 75411 2110 18 000,00

Razem 18 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

M. N. P. P. Jelenia 
Góra 754 75411 2110 65 651,61

Razem 65 651,61

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

M. N. P. P Legnica 754 75411 2110 126 000,00

Razem 126 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.88.2022.KK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

M. N. P. P Wałbrzych 754 75411 2110 51 000,00

Razem 51 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.86.2022.MF.992 

(nr wewnętrzny -  MF034) z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

M. N. P. P Wrocław 754 75411 2110 168 233,34

Razem 168 233,34

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności,, 

Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.


