
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.455.2020. AD

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 271/2020 z dnia 

12 listopada 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 8 000
Razem 8 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z powierzeniem przez Kuratora Oświaty zadań doradców metodycznych nauczycielom 

zatrudnionym na tym stanowisku od 01 października 2020 r.

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 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.455.2020 A D

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 271/2020 z dnia 

12 listopada 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 Głogów 9 000
Razem 9 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych 

z powierzeniem przez Kuratora Oświaty zadań doradców metodycznych nauczycielom 

zatrudnionym na tym stanowisku od 01 października 2020 r.

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.


