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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 710 71035 2020 33 210

Razem 33 210

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentarnictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 710 71035 2020 5 950

Razem 5 950

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 710 71035 2020 8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 710 71035 2020 60 480

Razem 60 480

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 710 71035 2020 54 130

Razem 54 130

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 710 71035 2020 64 000

Razem 64 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Podgórzyn 710 71035 2020 8 115

Razem 8 115

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 710 71035 2020 10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658 

(nr wewnętrzny -  MF025) z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Walim 710 71035 2020 302 070

Razem 302 070

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na remonty 

obiektów cmentamictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

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

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.
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