
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.120.2021.AD

Wrocław, dnia 05 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 81/2021 z dnia 

05 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenie

801 80146 2120 SP Głogów 31 000
Razem 31 000

Zmniejszenie planu dotacja spowodowane jest rezygnacją jednego z nauczycieli 

z pełnienia funkcji doradcy metodycznego od dnia 28 lutego 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2021 r.

FB-BP.3111.120.202 l.AD

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 81/2021 z dnia 

05 maja 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:
_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Polkowice 19 000
Razem 19 000

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w 2021 r. wydatków związanych 

z powierzeniem przez Kuratora Oświaty zadań doradcy metodycznego nauczycielowi 

zatrudnionemu na tym stanowisku od dnia 01 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 

po stronie dochodów.


