
FB-BP.3111.110.2022.AB

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2022 

z dnia 05 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 MNPP Legnica 200 400,00

Razem 200 400,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dostosowanie planów wydatków do 

nowych limitów zatrudnienia zgodnie z dokonanym rozdziałem etatów pomiędzy jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i BudżeVi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

FB-BP.3111.110.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2022 

z dnia 05 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Lubin 66 800,00

Razem 66 800,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dostosowanie planów wydatków do 

nowych limitów zatrudnienia zgodnie z dokonanym rozdziałem etatów pomiędzy jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

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 JfcW ^ Y J^ d Ś L A S K IE G O  

Celina Marzena Ihiedziuk
d y r e k t o r  w y d z ja ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

FB-BP.3111.110.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2022 

z dnia 05 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kłodzko 467 600,00

Razem 467 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dostosowanie planów wydatków do 

nowych limitów zatrudnienia zgodnie z dokonanym rozdziałem etatów pomiędzy jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

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. WOJEWODY DOLNO$tASKIEGu

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

FB-BP.3111.110.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2022 

z dnia 05 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Oleśnica 133 600,00

Razem 133 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dostosowanie planów wydatków do 

nowych limitów zatrudnienia zgodnie z dokonanym rozdziałem etatów pomiędzy jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinJM ^Um Jedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

FB-BP.3111.110.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2022 

z dnia 05 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

_______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Świdnica 133 600,00

Razem 133 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dostosowanie planów wydatków do 

nowych limitów zatrudnienia zgodnie z dokonanym rozdziałem etatów pomiędzy jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja n i2  - 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE

Celina î M ^ ^ e J ziu k  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu


