
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Bolesławiec 9 733

Razem 9 733

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 3 133 zł, odprawy 

emerytalne 6 600 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWC

Celina Marzena Dzidziu/c 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 16 897

Razem 16 897

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 3 237 zł, odprawy 

emerytalne 11 180 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 480 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.97.2022.GF

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Głogów 117 063

Razem 117 063

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 10 700 zł, uposażenie 

i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

106 363 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW gd' DiDLiiO&AskiEGO

Celina Marzena L>ziK(i¿iútc 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Eudżctm



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.97.2022.GF

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Góra 24 882

Razem 24 882

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 24 882 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

: up. WOJEWQPV DOLNOĆ/CsklEGO

Celina Marzena ozimziuK  
DYREKTOR WYDZIĄŁU 

Finansów i Buoiclin



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Jawor 13 809

Razem 13 809

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 10 509 zł, odprawy 

emerytalne 3 300 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________    (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 70 865

Razem 70 865

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 30 995 zł, odprawy 

emerytalne 39 870 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________    (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 130 250

Razem 130 250

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 29 796 zł, odprawy 

emerytalne 100 454 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubań 89 546

Razem 89 546

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 23 938 zł, odprawy 

emerytalne 65 608 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 9 126

Razem 9 126

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 4 725 zł, odprawy 

emerytalne 4 401 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 49 549

Razem 49 549

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 18 425 zł, odprawy 

emerytalne 16 545 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 520 zł, nadgodziny 428 zł, 

składki na ubezpieczenie społeczne dla funkcjonariuszy zwolnionych bez prawa do emerytury 

10 631 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Milicz 85 636

Razem 85 636

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 29 183 zł, odprawy 

emerytalne 56 453 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja n r2  - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z u p .W O J E V V ® ^ ^ /* i;

Celina Marzena D z t k c ' ■ 
DYREKTOR W D Z i k  u 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 29 662

Razem 29 662

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 14 950 zł, odprawy 

emerytalne 8 662 zł, uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 6 050 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oława 1 569

Razem 1 569

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: odprawy emerytalne 1 569 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Strzelin 10 363

Razem 10 363

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 10 363 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Środa Śląska 74 602

Razem 74 602

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 1 991 zł, odprawy 

emerytalne 72 611 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 43 441

Razem 43 441

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 29 010 zł, odprawy 

emerytalne 8 381 zł, uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 6 050 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________     ( w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Trzebnica 118 049

Razem 118 049

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 20 740 zł, odprawy 

emerytalne 69 325 zł, odprawy emerytalne (§4010) 27 984 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 83 599

Razem 83 599

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: odprawy emerytalne 77 430 zł, ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop 6 169 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja n r2  - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany: 

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Zgorzelec 20 269

Razem 20 269

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 14 769 zł, uposażenie 

i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

5 500 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WC

Cel 
D



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________      (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Jelenia Góra 38 622

Razem 38 622

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 18 113 zł, odprawy 

emerytalne 15 009 zł, uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 5 500 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Legnica 74 276

Razem 74 276

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 24 038 zł, odprawy 

emerytalne 50 238 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________    ( w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wałbrzych 23 955

Razem 23 955

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 11 855 zł, odprawy 

emerytalne 6 600 zł, uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 5 500 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.97.2022.GF

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)_____

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Wrocław 401 804

Razem 401 804

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.30.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na: nagrody jubileuszowe 131 965 zł, odprawy 

emerytalne 184 315 zł, uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 29 700 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla 

funkcjonariuszy zwolnionych bez prawa do emerytury 1 313 zł, nadgodziny 54 511 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.


