
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022.AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

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 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Bolesławiec 14 593,00

Razem 14 593,00

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 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 14 593,00

Razem 14 593,00

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. WOJEWOpY DOLNOoLAGKIE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

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 Głogów 14 354,00

Razem 14 354,00

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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 11 244,00

Razem 11 244,00

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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.261.2022. AB

Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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 Jawor 11 244,00

Razem 11 244,00

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 e l i r / M ^ L J d z i a k
DYREKTOR VVw5ziAŁU

Finansów i Biwretu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 28 469,00

Razem 28 469,00

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 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 11 245,00

Razem 11 245,00

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.

I  up. WOJEWODY DOLNO&ASKIEGO

Celina m U W lll/fa e /z ia k
DYREKTOR W Y fm  \ŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

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 Kłodzko 29 665,00

Razem 29 665,00

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 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 32 297,00

Razem 32 297,00

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 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 12 440,00

Razem 12 440,00

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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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:

________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lubin 14 593,00

Razem 14 593,00

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.
<1EG0 

'k



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Lwówek Śląski 11 483,00

Razem 11 483,00

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 T a r
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżaiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022.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 11 006,00

Razem 11 006,00

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 DOLNpftV\SKEGO

Celina m nf^rfa»łmied.ziak
DYREKTOR VW!kr:iAŁU

Finansów i BudĄtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 20 814,00

Razem 20 814,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

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 Oława 19 617,00

Razem 19 617,00

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.    ąokICGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

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 Polkowice 11 483,00

Razem 11 483,00

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

CeliHawJuitlK^Jj^i/dziLik
DYREKTOR WYJDZIAŁU

Finansów i Buofcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

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 Strzelin 11 483,00

Razem 11 483,00

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.
3 3 F  zup.  WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

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:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

754 75411 2110 SP Środa Śląska 11 483,00

Razem 11 483,00

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 DpLNOŚl IEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

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 23 206,00

Razem 23 206,00

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 -MjF0^JE'vVQDYpoi NO&TYSKIFGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i 6udż\tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022A B

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

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 Trzebnica 11 723,00

Razem 11 723,00

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

Celu' l/dziak
DYREKTOR WflfólAŁU

Finansów i BnSżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 Wałbrzych 32 775,00

Razem 32 775,00

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.
3 Ł up. WOJEWODY DOLNOŚJ^SKIEGO

Celina ^ w ^ yM ^ ^ /̂ d /ia k
DYREKTOR W Y D ^ Ł U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

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 Wołów 11 723,00

Razem 11 723,00

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

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

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 Wrocław 115 551,00

Razem 115 551,00

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

Celina M
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 17 704,00

Razem 17 704,00

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
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeKi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. 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 22 967,00

Razem 22 967,00

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. W0JEvV0^ ^ ^ ^

Celina M arzeno Dzie 
DYREKTOR WYDZIA 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.261.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

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 Złotoryja 11 245,00

Razem 11 245,00

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 OJEWptY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Umiłlziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeui


