
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 marca 2022 r.

FB-BP.3111.52.2022. AB

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.31.2022.ZW z dnia 08 marca 2022 r. (DW 40/2022) zostały wprowadzone

w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71035 2020 UM Wrocław 2 706,00

Razem 2 706,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

85/02.3122.1.51.2022.WZW i 85/02.3122.1.52.2022.WZW z dnia 02 marca 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych dla 

Gminy Miejskiej Wrocław -  cmentarz oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 marca 2022 r.

FB-BP.3111.52.2022 AB

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.31.2022.ZW z dnia 08 marca 2022 r. (DW 40/2022) zostały wprowadzone

w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

________________________    ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71035 2020 UM Oleśnica 4 920,00

Razem 4 920,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury

85/02.3122.1.51.2022.WZW i 85/02.3122.1.52.2022.WZW z dnia 02 marca 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych dla 

Gminy Miejskiej Oleśnica -  cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 marca 2022 r.

FB-BP.3111.52.2022 AB

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.31.2022.ZW z dnia 08 marca 2022 r. (DW 40/2022) zostały wprowadzone

w budżecie 2022 r. następujące zmiany:

______     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71035 2020 UM Bolesławiec 15 000,00

Razem 15 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

85/02.3122.1.51.2022.WZW i 85/02.3122.1.52.2022.WZW z dnia 02 marca 2022 r.

Powyższe środki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych dla 

Gminy Miejskiej Bolesławiec -  cmentarze żołnierzy Armii Radzieckiej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 2022 

po stronie dochodów.


