
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Bolesławiec 112 280,00

Razem 112 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. ŚLĄSKIEGOWOJEWODY DOI 
)! '

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

Finansów i Budżfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 112 280,00

Razem 112 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOWMaL,..Celina M arzena SrrfeaauK. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budaeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.l 803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Głogów 110 439,00

Razem 110 439,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOJEWODY- DOLNO&CASKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżętu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Góra 86 511,00

Razem 86 511,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a rze ( iftw d d d u k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buaćetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Jawor 86 511,00

Razem 86 511,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi, k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 MNPP Jelenia Góra 219 038,00

Razem 219 038,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNP&..ASKIEGO

DYREKTOR WTOZIAŁU 
Finansów i Buążciu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 86 511,00

Razem 86 511,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Kłodzko 228 241,00

Razem 228 241,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOj^WODY. D O ^ŚLASK IEG O

C elina$$anbJ&  D ziedduk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B\ciżctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 MNPP Legnica 248 488,00

Razem 248 488,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubań 95 714,00

Razem 95 714,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
______________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubin 112 280,00

Razem 112 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 88 351,00

Razem 88 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Milicz 84 670,00

Razem 84 670,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oleśnica 160 137,00

Razem 160 137,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Oława 150 933,00

Razem 150 933,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Polkowice 88 351,00

Razem 88 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Strzelin 88 351,00

Razem 88 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Środa Śląska 88 351,00

Razem 88 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022. MF. 1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Świdnica 178 544,00

Razem 178 544,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSICI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Trzebnica 90 192,00

Razem 90 192,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 MNPP Wałbrzych 252 170,00

Razem 252 170,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Wołów 90 192,00

Razem 90 192,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nx 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 MNPP Wrocław 889 042,00

Razem 889 042,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Ząbkowice Śląskie 136 209,00

Razem 136 209,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.M F.1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Zgorzelec 176 703,00

Razem 176 703,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.157.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.110.2022.MF. 1803 

(nr wewnętrzny MF068) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Złotoryja 86 511,00

Razem 86 511,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizacje 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

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 zmiany budżetu na rok 2022 

po stronie dochodów. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF068.


