
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020.AD

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 mnpp Wrocław 77 000
Razem 77 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. -  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DObNOgLASKIEGO

Celina J^M ^M D ziediiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuSiżetij



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Bolesławiec 34 000
Razem 34 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. -  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina lmJ*l&mVziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucfcseiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020 A D

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
______________________________________________________________________________________________ złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Głogów 61 000
Razem 61 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVjDDY DjD\ LĄSKIEGC

Celina m arzm a Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
__________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Góra 24 000
Razem 24 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020. AD

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Lubań 18 000
Razem 18 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up KIEGO

CelinaWfarzerih Dziedziak
DYREKTOR VWDZIALU

Finansów i Baidżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Oława 26 000
Razem 26 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DC OŚLhSKIEGO

Celina 
DYREKTOF? WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020 A D

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
__________________________________________________      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Polkowice 9 000
Razem 9 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY im i¥O0L.ĄSKIEGO

CelinW ^M rpm crDziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansaw i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

FB-BP.3111.312.2020.AD

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2020 z dnia 

16 września 2020r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
__________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Wołów 57 000
Razem 57 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych 

nauczycielom.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. -  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.3. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 

zawodowej,

Działanie 3.1.3.2. - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^OLNOi/LĄSKlE;

CeliĄ  ed z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU


