
FB-BP.3111.507.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6410 Powiat Milicki 45 000,00
FLazem 45 000,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” a konkretnie na rozbudowę instalacji tlenowej 

w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF212.



FB-BP.3111.507.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6310 UMiG Bystrzyca Kłodzka 60 000,00
FLazem 60 000,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” a konkretnie na modernizację i rozbudowę 

instalacji tlenowej w Bystrzyckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF212.
O SK IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.507.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6410 Powiat Dzierżoniowski 500 000,00
Razem 500 000,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” a konkretnie na budowę i rozbudowę instalacji 

tlenowej wNZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF2I2.

z up. \Nzky



FB-BP.3111.507.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6410 Powiat Oleśnicki 478 950,00
ELazem 478 950,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” a konkretnie na rozbudowę instalacji tlenowej 

w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF212.



FB-BP.3111.507.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6410 Powiat Oławski 29 000,00
Razem 29 000,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” a konkretnie na rozbudowę instalacji tlenowej 

w ZOZ w Oławie.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF212.



FB-BP.3111.507.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FG6.4143.3.306.2020.MF.5994 (nr wewnętrzny MF212) z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85111 6510 Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego

789 780,00
851 85115 6510 250 000,00

Razem 1 039 780,00

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

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COYID-19”.

Nazwa szpitala Zakres rzeczowy inwestycji Klasyfikacja budżetowa Kwota w złotych

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. J. 
Gromkowskiego we 
Wrocławiu

Zakup
koncentratorów/generatorów

dział 851, rozdz. 85111, § 
6510 291 390

Specjalistyczny Szpital 
im. Dra A. 
Sokołowskiego w 
Wałbrzychu

Rozbudowa instalacji 
tlenowej

dział 851, rozdz. 85111, § 
6510 50 000

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny przy ul. 
Kamińskiego we 
Wrocławiu

Mdernizacja i rozbudowa 
instalacji tlenowej

dział 851, rozdz. 85111, § 
6510 157 000

Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc we 
Wrocławiu

Zakup
koncentratorów/generatorów

dział 851, rozdz. 85111, § 
6510 291 390

Dolnośląskie Centrum 
Rehabilitacji w 
Kamiennej Górze Sp. z 
0 .0 .

Modernizacja i rozbudowa 
instalacji tlenowej

dział 851, rozdz. 85115, § 
6510 250 000

Razem 1 Q3,9 780



Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF212.


