
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 marca 2020 r.

FB-BP.3111.56.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.51.2020.MF.849 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Nazwa podmiotu 
leczniczego Kwota

zwiększenia

851 85195 2110 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Bolesławcu 76 180,00

Razem 76 180,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 4) przeznaczone są na 

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- 

CoV-2, zwanej „COVID-19”, zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszego 

zawiadomienia.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 20. - Zdrowie,

Zadanie 20.5 -  Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno- 

epidemiologiczny,

Podzadanie 20.5.3. -  Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,

Działanie 20.5.3.1. - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Z up. WOJEWODY DO^NOSLASKIEGC

DYREKTORlWYDZIAŁU
Finansów »Budżetu



Wyszczególnienie

Zespół Opieki Zdrowotnej w  Bolesławcu

1 Środki do ochrony osobistej
1. Kombinezon TYCHEM F
2 Półmaski o klasie filtra FFP3
3 Gogle



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 marca 2020 r.

FB-BP.3111.56.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.51.2020.MF.849 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Nazwa podmiotu 
leczniczego Kwota

zwiększenia

851 85195 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Wielospecjalistyczny Szpital 
SPZOZ w Zgorzelcu 76 180,00

Razem 76 180,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 4) przeznaczone są na 

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- 

CoV-2, zwanej „COVID-19”, zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszego 

zawiadomienia..

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 20. - Zdrowie,

Zadanie 20.5 -  Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno- 

epidemiologiczny,

Podzadanie 20.5.3. -  Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,

Działanie 20.5.3.1. - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M (G ^ąjn^ujenziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu



Wyszczególnienie
W ielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu

1 Środki do ochrony osobistej
1. Kombinezon TYCHEM F
2 Półmaski o klasie filtra FFP3

3 Gogle


