
FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 754 75421 2110 1 500,00

Razem 1 500,00

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 -  M128.



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

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 Góra 754 75421 2110 1 873,20

Razem 1 873,20

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 -  M128.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeUna$&@(Miwz/edziak 
DYREKTOR WTOZIAŁU



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

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 Jelenia Góra 754 75421 2110 216,00

Razem 216,00

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 -  M128.

Z LĄSKIEGO

DYREKTOR
ziedziak

DZIAŁU



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

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 Kamienna Góra 754 75421 2110 1 375,00

Razem 1 375,00

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 -  M128.

Z up. WOJEWOD.Y DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i n ) l M m U m J d z i a k  
DYREKTOR WTOZIAŁU 

Finansów i Butiżeiu



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 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 1 000,00

Razem 1 000,00

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 -  M l 28.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WY 

Finansów i Bud



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

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 Wałbrzych 754 75421 2110 3 625,00

Razem 3 625,00

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 -  M128.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zi/dziak
ZIAŁU

CelinHjji 
DYREKTOR

Finansów i Buciżetu



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

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 Wołów 754 75421 2110 22 176,00

Razem 22 176,00

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 -  M l 28.



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

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 Ząbkowice 
Śląskie 754 75421 2110 12 250,00

Razem 12 250,00

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 -  M128.

Z

Celina
DYREKTOR 

Finansów i
DZIAŁU



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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

mnpp Jelenia Góra 754 75421 2110 2 029,80

Razem 2 029,80

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 „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 -  M128.

Z up. WOJEWODY. DOLNO&DfcSKIEGO

Celina iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.354.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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

mnpp Wałbrzych 754 75421 2110 4 500,00

Razem 4 500,00

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 -  M l 28.

Z up. WOJ?flhqY DpL N(5śVąSKIEGO

Celina M arzenm pziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buofcelu


