
Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

SP Bolesławiec 754 75421 2110 11 750

Razem 11 750

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. W O JEW toY D O L N O ^ S K IE G O, mmiL 7
Celina Marzena Dzieaziuk 

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Budżiiiu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.294.2020.EC



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

m.n.p.p. Legnica 754 75421 2110 214,02

Razem 214,02

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. WOJEWODY-

Wu M anCelina Marze, 
DYREKTO R WVI 

Finansów i Bud:

SKIEGO



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

SP Oleśnica 754 75421 2110 17 375

Razem 17 375

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. WOJEWObY DOLNQ#LA)3KIEGO

Celina Marzena Dtiedziuk 
DYREKTO R WTD^IAŁU 

Finansów i Budżóiu



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

SP Lubin 754 75421 2110 125

Razem 125

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena b iiedziuk  
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i BudźGtu



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

SP Zgorzelec 754 75421 2110 1 000

Razem 1 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. W O ^ V O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzenax'Uziedziuk 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

SP Polkowice 754 75421 2110 10 070

Razem 10 070

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Ikanena Dziedziuk 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i BuclźGtu



FB-BP.3111.294.2020.EC

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.189.2020.MF.3436 

( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 13 sierpnia 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

m.n.p.p. Wrocław 754 75421 2110 456 000

Razem 456 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), 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 -  MF128.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzeha P/iedziuk  
DYREKTO R W/DZIAŁU  

Finansów i Budżetu


