
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.256.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UMiG Mieroszów 60 000,00

Razem 60 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie I etapu remontu pomnika 

poległym w obiekcie: mogiła zborowa ofiar terroru hitlerowskiego w Mieroszowie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.256.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UM Jawor 4 500,00

Razem 4 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wyczyszczenie pomnika w obiekcie: 

mogiła nieznanego żołnierza Wojska Polskiego w Jaworze.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.256.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UM Kamienna Góra 4 151,00

Razem 4 151,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na remont pomnika w obiekcie: mogiła 

zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Górze Parkowej w Kamiennej Górze.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,
<

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWpeJ^DOL^LASKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU! 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.256.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UM Oleśnica 23 000,00

Razem 23 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na remont ogrodzenia cmentarza 

w obiekcie: cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Oleśnicy.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJE

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.256.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UMiG Góra 3 000,00

Razem 3 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie na kamiennych tablicach 

napisów z danymi pochowanych żołnierzy w obiekcie: cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej 

w Górze.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.256.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UM Jelenia Góra 9 000,00

Razem 9 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na oczyszczenie nagrobków, renowację 

napisów i wykonanie napisów z nowo ujawnionymi danymi pochowanych żołnierzy 

w obiekcie: kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej w Jeleniej Górze.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.256.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2020 

z dnia 06 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UM Legnica 2 200,00

Razem 2 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 

2020 r. nr 85/02.3122.1.278.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonania tabliczek memoriałowych 

w obiekcie: cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie nr 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie nr 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie nr 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 

wojennymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ fW i^ ^ S K lE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


