
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 maja 2022 r.

FB-BP.3111.122.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2022 z dnia 

13 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Bolesławiec 19 000,00

Razem 19 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

KO.ZFK.3146.6.2.5.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych

z zatrudnieniem nauczycieli w związku z powierzeniem zadań doradcy metodycznego

nauczycielom w placówkach, dla których jednostka jest organem prowadzącym.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpYTOLNpŚt^SKIEGC

Edyta Sapaui 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZJA! 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 maja 2022 r.

FB-BP.3111.122.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2022 z dnia 

13 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Lubań 56 000,00

Razem 56 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

KO.ZFK.3146.6.2.5.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych

z zatrudnieniem nauczycieli w związku z powierzeniem zadań doradcy metodycznego

nauczycielom w placówkach, dla których jednostka jest organem prowadzącym.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. w o j e w o ^ o ln ^ ^ w e g (

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZtA 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 maja 2022 r.

FB-BP.3111.122.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2022 z dnia 

13 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Oleśnica 21 000,00

Razem 21 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

KO.ZFK.3146.6.2.5.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych

z zatrudnieniem nauczycieli w związku z powierzeniem zadań doradcy metodycznego

nauczycielom w placówkach, dla których jednostka jest organem prowadzącym.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ p O U ^ ^ K IE G C -

EdytaSapuła 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYOZIm - 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 maja 2022 r.

FB-BP.3111.122.2022.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2022 z dnia 

13 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:
________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

801 80146 2120 SP Wołów 56 000,00

Razem 56 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

KO.ZFK.3146.6.2.5.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych

z zatrudnieniem nauczycieli w związku z powierzeniem zadań doradcy metodycznego

nauczycielom w placówkach, dla których jednostka jest organem prowadzącym.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.

Z up. V V O JE \< V (^ D O L N ^ ^ ^ G C

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYOZi 

Finansów i Budżetu


