
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.176.2022. AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 152/2022 

z dnia 14 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

754 75411 2110 MNPP Jelenia Góra 25 757,00

Razem 25 757,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.49.2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Powyższe ś ro d k i przeznaczone były dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jeleniej Górze na utrzymanie 1 etatu korpusu służby cywilnej, które zostało 

przesunięte z dniem 1 lipca 2022 roku w związku z ujednolicaniem ilości etatów w komendach 

Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.176.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 152/2022 

z dnia 14 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

754 75411 2110 SP Kamienna Góra 25 757,00

Razem 25 757,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.49.2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Zwiększenia środków dokonano w związku z przesunięciem 1 etatu korpusu służby 

cywilnej z dniem 1 lipca 2022 roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Kamiennej Górze w celu ujednolicenia ilości etatów w komendach Państwowej Straży Pożarnej 

na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

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

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2022 

po stronie dochodów.
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