
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 51 470,00

Razem 51 470,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.

Z up. WOJ KIEGO

Ce,
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 51 470,00

Razem 51 470,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Głogów 50 625,00

Razem 50 625,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
z up. wojEwmy dolnoóĵ ieg

Celina Marzena Lr&WlZiuk 
DYREKTOR WYOZlW.ll 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 39 657,00

Razem 39 657,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 39 657,00

Razem 39 657,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C eu d ^^M m /p Jed ziu k
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 100 408,00

Razem 100 408,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWQDY DOlNGv



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 39 657,00

Razem 39 657,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

■ /  j
Celin ¡■/(Iz i o k

DYREKTOR
Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022A B

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 104 627,00

Razem 104 627,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W m K / ,
Celina M arzena Dnedziuk. 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżewi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 113 908,00

Razem 113 908,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWODY DOLf



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF. 1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 43 876,00

Razem 43 876,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.

Z Lip. WOJEVW)DY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubin 51 470,00

Razem 51 470,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z u p .W O J E W $ ^ M K ,E G O

Celina M arzena DzM-dziuk 
DYREKTOR WYDZf&ŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 40 501,00

Razem 40 501,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 38 814,00

Razem 38 814,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.

Celina k W m L  Z . ■ 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 73 407,00

Razem 73 407,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
Z up. WOJEWp^Y DOL^NOi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 69 188,00

Razem 69 188,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 40 501,00

Razem 40 501,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
z up. w o jE w a a y  dcif F\r\ 6  ̂ i /  /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 40 501,00

Razem 40 501,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022AB

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 40 501,00

Razem 40 501,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022A B

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 81 845,00

Razem 81 845,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 41 344,00

Razem 41 344,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.
7 i-o \A.n !FWODv DOLNOŚtASKlI
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 115 595,00

Razem 115 595,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 407 538,00

Razem 407 538,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 41 344,00

Razem 41 344,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 62 438,00

Razem 62 438,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 81 001,00

Razem 81 001,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.168.2022 A B

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.M F.1993 

(nr wewnętrzny MF077) z dnia 4 lipca 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 39 657,00

Razem 39 657,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek 

uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „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.W - 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 -  MF077.


