
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 4 756,00

Razem 4 756,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DQLN0ŚIVsKltG‘

Celina MarzencTW.fedziak 
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 Dzierżoniów 2 723,00

Razem 2 723,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY D O L^Q Ś J^K IE G O

Celina M O ifflfóW fUkiźtak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżet»



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 5 019,00

Razem 5 019,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNO&tASKIEGO

Celina w iiISw Ą M fyędh  i a k 
DYREKTOR WYISZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 5 953,00

Razem 5 953,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 4 920,00

Razem 4 920,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up.

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i B



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 9 742,00

Razem 9 742,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 3 592,00

Razem 3 592,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M A ilM fyjffieS iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 6 068,00

Razem 6 068,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 14 137,00

Razem 14 137,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 6 347,00

Razem 6 347,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 2 493,00

Razem 2 493,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 2 640,00

Razem 2 640,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 2 755,00

Razem 2 755,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 5 707,00

Razem 5 707,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 6 068,00

Razem 6 068,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 3 657,00

Razem 3 657,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 4 641,00

Razem 4 641,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 3 936,00

Razem 3 936,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z

Celina M arzena D 
DYREKTOR WY 

Finansów i Budże

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 6 937,00

Razem 6 937,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY.DOLNO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 3 936,00

Razem 3 936,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 13 104,00

Razem 13 104,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 3 296,00

Razem 3 296,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Urząd Miasta 
Wroclaw

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 18 876,00

Razem 18 876,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 10 217,00

Razem 10 217,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 8 610,00

Razem 8 610,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

FB-BP.3111.262.2022. AB

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 

(nr wewnętrzny MF094) z dnia 27 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 Złotoryja 3 870,00

Razem 3 870,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk 

w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki 

uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach 

powiatowych/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 -  MF094.


