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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287 

(nr wewnętrzny MF171) z dnia 13 października 2017 r. skorygowanej decyzją 

MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287.K01 (nr wewnętrzny MF171) z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

801 80102 2130 6 700,00
801 80120 2130 6 700,00
801 80130 2130 13 400,00

Razem 26 800,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U.poz. 1774).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 20. -  Zdrowie,
Zadanie 20.4. - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Podzadanie 20.4.1. -  Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Działanie 20.4.1.2. -  Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną 
zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na 
2017 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287 

(nr wewnętrzny MF171) z dnia 13 października 2017 r. skorygowanej decyzją 

MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287.K01 (nr wewnętrzny MF171) z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

801 80101 2030 49 565,75
801 80102 2130 2 845,00
801 80120 2130 20 480,00
801 80130 2130 20 321,75
801 80132 2130 4 142,00

Razem 97 354,50

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U.poz. 1774).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 20. -  Zdrowie,
Zadanie 20.4. - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Podzadanie 20.4.1. -  Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Działanie 20.4.1.2. -  Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną 
zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na 
2017 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287 

(nr wewnętrzny MF171) z dnia 13 października 2017 r. skorygowanej decyzją 

MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287.K01 (nr wewnętrzny MF171) z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

801 80101 2030 66 345,00
801 80120 2130 16 810,00
801 80130 2130 7 000,00
801 80134 2130 3 230,00

Razem 93 385,00

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U.poz. 1774).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej
szczegółowości:
Funkcja 20. -  Zdrowie,
Zadanie 20.4. - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Podzadanie 20.4.1. -  Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,
Działanie 20.4.1.2. -  Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną 
zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na 
2017 rok po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.
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