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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494

(nr wewnętrzny -  MF017) z dnia 25 lutego 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

UMiG Brzeg Dolny 754 75421 2020 64 809,23

Razem 64 809,23

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na realizację 

działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej 

liczby cudzoziemców.

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 2.4. - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.1. - Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym,

Działanie 2.4.1.2. - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

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 -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494 

(nr wewnętrzny -  MF017) z dnia 25 lutego 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

UG Jemielno 754 75421 2020 10 935,51

Razem 10 935,51

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na realizację 

działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej 

liczby cudzoziemców.

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 2.4. - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.1. - Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym,

Działanie 2.4.1.2. - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

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 -  MF017.



FB-BP.3 111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494 

(nr wewnętrzny -  MF017) z dnia 25 lutego 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

UMiG Wołów 754 75421 2020 1 896,00

Razem 1 896,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na realizację 

działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej 

liczby cudzoziemców.

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 2.4. - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.1. - Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym,

Działanie 2.4.1.2. - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

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 -  MF017.
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