
FB-BP.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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

UM Bielawa 754 75421 2020 10 500,00

Razem 10 500,00

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.



FB-BP.3 111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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

UM Dzierżoniów 754 75421 2020 13 826,24

Razem 13 826,24

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta 
Jawor

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 754 75421 2020 21 007,49

Razem 21 007,49

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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

UM Kowary 754 75421 2020 30 238,66

Razem 30 238,66

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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

UM Wojcieszów 754 75421 2020 2 537,60

Razem 2 537,60

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 754 75421 2020 15 033,71

Razem 15 033,71

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 Jelcz- 
Laskowice 754 75421 2020 47 023,03

Razem 47 023,03

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 754 75421 2020 1 844,00

Razem 1 844,00

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.



FB-BP.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 754 75421 2020 59 120,70

Razem 59 120,70

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 754 75421 2020 23 373,08

Razem 23 373,08

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 754 75421 2020 14 421,40

Razem 14 421,40

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 754 75421 2020 7 161,06

Razem 7 161,06

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice 
Śląskie 754 75421 2020 43 210,50

Razem 43 210,50

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 754 75421 2020 7 514,19

Razem 7 514,19

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.3111.74.2022.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 754 75421 2020 14 139,13

Razem 14 139,13

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.3111.74.2022.GF

Urząd Gminy 
Borów

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Borów 754 75421 2020 24 096,83

Razem 24 096,83

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 754 75421 2020 12 644,44

Razem 12 644,44

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 Kamieniec 
Ząbkowicki 754 75421 2020 14 758,79

Razem 14 758,79

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Kostomłoty 754 75421 2020 8 352,59

Razem 8 352,59

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

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 Osiecznica 754 75421 2020 10 388,57

Razem 10 388,57

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 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 754 75421 2020 10 514,15

Razem 10 514,15

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Stare Bogaczowice 754 75421 2020 10 111,12

Razem 10 111,12

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.
i



FB-BP.3111.74.2022.GF

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Warta 
Bolesławiecka 754 75421 2020 46 844,26

Razem 46 844,26

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 754 75421 2020 20 561,23

Razem 20 561,23

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.



FB-BP.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 754 75421 2020 20 607,40

Razem 20 607,40

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.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.74.2022.GF

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

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 zmniejszenia

UM Wrocław 754 75421 2020 102 748,16

Razem 102 748,16

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone były 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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Bolesławiec 754 75421 2120 13 202,16

Razem 13 202,16

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Góra

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Góra 754 75421 2120 12 767,91

Razem 12 767,91

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Jawor 754 75421 2120 12 586,86

Razem 12 586,86

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.3111.74.2022.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

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

SP Lwówek Śląski 754 75421 2120 9 162,00

Razem 9 162,00

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.



FB-BP.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Milicz

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Milicz 754 75421 2120 7 168,54

Razem 7 168,54

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Oława

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Oława 754 75421 2120 7 889,76

Razem 7 889,76

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Polkowice 754 75421 2120 9 741,40

Razem 9 741,40

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Świdnica 754 75421 2120 56 946,00

Razem 56 946,00

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.



Sp

FB-BP.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Wrocław 754 75421 2120 77 460,00

Razem 77 460,00

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.



FB-BP.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Ząbkowice Śląskie 754 75421 2120 2 244,64

Razem 2 244,64

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.3111.74.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

SP Zgorzelec 754 75421 2120 8 783,09

Razem 8 783,09

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.


