
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 80 900,00

Razem 80 900,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Dzierżoniów 50 800,00

Razem 50 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTOR/*, WYDZIAŁA 
Finansów i Budżetu

WOJEV^><DOLgŚ^SKIEGC

Edyta'Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Głogów 52 500,00

Razem 52 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 37 500,00

Razem 37 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Edyta 'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 30 000,00

Razem 30 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. V V O J E V ^ 0 ^ D O l^ ^ ^ S K IE G O

Edyta S a p a ła ^  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAt.l.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 MNPP Jelenia Góra 57 000,00

Razem 57 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWOQ} )OLNOŚLJtf KIEGO

żyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Kamienna Góra 45 000,00

Razem 45 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWOQ; TOLNOJ IKIEGO

Myta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Kłodzko 83 600,00

Razem 83 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWO Ą8 KIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 172 500,00

Razem 172 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. W O J E W O D ^ O W O ^ ^ E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 65 100,00

Razem 65 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. W O J E W ^ /D O L ^ fe ^ K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Lubin 37 500,00

Razem 37 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. w o j e v w d ^ 6 l n c ^ ^ k e g c

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Lwówek Śląski 83 400,00

Razem 83 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. vvojevvod̂ 6 u^ ^ kiego

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 7 500,00

Razem 7 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up.

Eilyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 55 500,00

Razem 55 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWOĵ ÔLNOŚJyĄ̂ KIEGC)

lutym  Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA W YD?'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 Oława 43 500,00

Razem 43 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. w o je w o ^ W n^ ^ ie g o

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 15 000,00

Razem 15 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJE\A

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. V V O J E l^ ^ n ^ ^ ^ sK iE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ' 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022AB

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 54 000,00

Razem 54 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny ,

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego 

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. vvoje'^ ^ y d ^ ^ 5 I ą s k  inor

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYOZI- .

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 56 200,00

Razem 56 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. W O J B ^ T D ^ ^ ^ K I E G C

Edyta Sapa In 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZiAi 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 47 700,00

Razem 47 700,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAi

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 63 000,00

Razem 63 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAfc.1

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 54 000,00

Razem 54 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022AB

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 145 400,00

Razem 145 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEV\Jp0fDOLN9Śt^<IEGO

EdytaSapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 39 900,00

Razem 39 900,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. V \ T O J E V ^ Y D ^ 0^ S K IE G O

Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 40 500,00

Razem 40 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. W O J E ^ ^ Y ^ O ^ ^ t^ S K IL 'G r

Edytń Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZ^Af:-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.218.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.148.2022.MF.2369 

(nr wewnętrzny MF086) z dnia 14 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 33 000,00

Razem 33 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2022 

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

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.


