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Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.38.2023.ZW (nr wew. DW43/2023) z dnia 20 marca 2023 r. zostały 

wprowadzone w budżecie 2023 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 marca 2023 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

Terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71035 2020 UM Lubań 18 942,00

Razem 18 942,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr 85/02.3122.1.67.2023.WZW z dnia 17 marca 2023 r. z przeznaczeniem na cmentarz 

żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej celem zaprowadzenia porządku na cmentarzu, 

w tym usunięcia połamanych elementów nagrobków, cmentarz został zdewastowany w wyniku 

aktu wandalizmu.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetisi 

/
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 marca 2023 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.38.2023.ZW (nr wew. DW43/2023) z dnia 20 marca 2023 r. zostały 

wprowadzone w budżecie 2023 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 

nr 85/02.3122.1.67.2023.WZW z dnia 17 marca 2023 r. z przeznaczeniem na dwa cmentarze 

żołnierzy AR celem wykonania prac pielęgnacyjnych i wycinki specjalistycznej drzewostanu.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYc p
Celina Marzena 

DYREKTOR 
Finansów i
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 marca 2023 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 85/02.3122.2.38.2023.ZW (nr wew. DW43/2023) z dnia 20 marca 2023 r. zostały 

wprowadzone w budżecie 2023 r. następujące zmiany:

_______     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

Terytorialnego
Kwota zwiększenia

710 71035 2020 UM Wrocław 3 448,00

Razem 3 448,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury 

nr 85/02.3122.1.67.2023.WZW z dnia 17 marca 2023 r. z przeznaczeniem na cmentarz 

oficerów AR przy ul. Karkonoskiej w związku z aktem wandalizmu (1.968,00 zł) oraz cmentarz 

żołnierzy AR przy ul. Działkowej celem usunięcia złamanego drzewa (1.480,00 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym 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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 

po stronie dochodów.
WOJEWODY DOLNOŚ^KIEGO

[\a o.
Celina ^N irw m ^M kl/iak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżet


