
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2020 r.

FB-BP.3111.345.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 203/2020 

z dnia 30 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UG Kostomłoty 10 505,00

Razem 10 505,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Infrastruktury z dnia 29 września 

2020 r. nr 85/02.3122.1.426.2020.WZW i 85/02.3122.1.427.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie na terenie mogiły zbiorowej 

ofiar terroru hitlerowskiego w Piotrowicach następujących prac: oczyszczenie i konserwacja 

pomnika, renowacja napisów na pomniku i płycie pamiątkowej, obłożenie betonowej 

podstawy pomnika płytami granitowymi, wymiana obrzeża betonowego na obrzeże z granitu, 

wyłożenie powierzchni mogiły płytami granitowymi.

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
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2020 r.

FB-BP.3111.345.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 203/2020 

z dnia 30 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

710 71035 2020 UMiG Nowogrodziec 2 276,00

Razem 2 276,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Infrastruktury z dnia 29 września 

2020 r. nr 85/02.3122.1.426.2020.WZW i 85/02.3122.1.427.2020.WZW.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie na terenie cmentarza 

żołnierzy Armii Radzieckiej następujących prac: naprawa 5 szt. przęseł ogrodzeniowych 

(wymiana uszkodzonej siatki, malowanie ram), naprawa betonowego obramowania 2 szt. 

mogił, uszkodzonego w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych, naprawa 

cząstkowa nawierzchni z kostki brukowej.

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
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