
FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 754 75421 2010 43 004,44

Razem 43 004,44
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 754 75421 2010 2 154,11

Razem 2 154,11
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 754 75421 2010 25 300,00

Razem 25 300,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 754 75421 2010 6 765,54

Razem 6 765,54
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 754 75421 2010 99 333,04

Razem 99 333,04
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 754 75421 2010 7 776,00

Razem 7 776,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 754 75421 2010 22 472,48

Razem 22 472,48
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem S ARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 754 75421 2010 26 254,08

Razem 26 254,08
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 754 75421 2010 8 771,67

Razem 8 771,67
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COYID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 754 75421 2010 15 600,00

Razem 15 600,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. WOJEWODY DQLł M\SKIEGO

C eliudJJarzenh D zicdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie 
Śląskie 754 75421 2010 3 981,49

Razem 3 981,49
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. W0 JE| | ^ y ^ 1̂ " L/'lSKIEG0

Celi/uhmrr/^Pżm Dziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów» Budżetu



FB-BP.3111.174.2020.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 754 75421 2010 4 925,00

Razem 4 925,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COYID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. WOJE
'LASKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 754 75421 2010 18 560,00

Razem 18 560,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. WOJEWODY f /  pŚLĄSKIEGO

CelincNwar?.. -:rta Dziedziak
DYREKTOf; WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 754 75421 2010 12 527,09

Razem 12 527,09
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 754 75421 2010 17 443,06

Razem 17 443,06
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska 
Poręba 754 75421 2010 2 419,20

Razem 2 419,20
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. WOJEWOD' ŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________   (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 754 75421 2010 17 845,00

Razem 17 845,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 754 75421 2010 6 025,92

Razem 6 025,92
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 754 75421 2010 2 265,00

Razem 2 265,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020A D

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zgorzelec 754 75421 2010 15 518,06

Razem 15 518,06
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.

Z up. WOJEWODY MCNOŚLASKIEGO
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FB-BP.3111.174.2020. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lewin Kłodzki 754 75421 2010 3 292,21

Razem 3 292,21
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COYID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.



FB-BP.3111.174.2020AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________   (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów 
Zdrój 754 75421 2010 14 280,00

Razem 14 280,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.87.2020.MF.1012.K02 

( nr wewnętrzny -  MF032) z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 754 75421 2010 7 363,44

Razem 7 363,44
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na 

sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu 

wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF032.


