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na Pani wniosek z đnia26 października bľ. z zapytaniem'

czy kwota

2500 zł przeznaazona na opiekę nad miejscami pamięci (głównie mogiłami kombatantów)

zostanie wydatkowana zgodnie
i ochľony Ś rodowi

sk a IJ r

z

ptzeznaczeniem Wydział Gospodarki Komunalnej

zędu Miasta Ży r ar dow a uprzej mie wyj aśnia, Że :

1. Dotacje z ľzędu Marszałkowskiego przyznawane są na utrzymanie

cmentarzy

wojennych, a nie grobów kombatantőw czy innych miejsc pamięci naľodowej,

2. Z

przeprowadzonej rozmowy

z

merýotycznym pľacownikiem Urzędu

Marszałkowskiego w Warszawie w sprawie dotacji na 2017 roku wynika, że nie
otrzymamy w bieżącym roku żadnych śľodków,choó zostały pierwotnie zapisane

w planie

budzetu Miasta na 2017ľ w wysokości popľzednio przyznawanych

dotacj i. Dlatego pozy cj a ta zo stała zdjęta

z planu budżetowego na

20 l 7

ok,

r

3. Pľagniemy jednak wyjaśnić,Że cztety kwatery wojenne na

w

Żyrardowie znajdują się pod stałą opieką,

a

cmentarzu

zlecone podstawowe prace

porządkowe obejmują wywőz zanieczyszczen, grabienie liści'wykaszanie trawy

i chwastów' usuwanie wieńców i wypalonych zniczy oraz omiatanie przyległych
alejek.

Na dzięn 1

listopada zawsze rozkładane są wiązanki. Miasto dba

o te miejsca w miaľę swoich

możliwości,bezwzględu na to, czy zostałaprzyznarLa

dotacja celowa. Koszt całkowity pÍac znacznie przekľacza kwotę 2500 zł,

4. Jednocześnie infoľmujemy, że wystąpiliśmy o dotację na 2018 rok
z pÍZeznaczeniem celowym, jakim jest postulowane przez Panią oczyszczenie
i remont postumentu przy kwaterach Żołnierzy z wIześnia 1939 ľoku, gdyż koszt
specjalistycznych prac kamieniaľskich znajduje się poza możliwoŚciami naszego
Miasta. Nie mamy jednak wpływu ani na wysokość dotacji ani na to, czy zostanie
ona nam przyznana.

7C^
Spľawę prowadzi:.'Vl y dział Gospodarki Komunalnej
i ochľony Srodowiska Uľząd Miasta Żyrardowa
Nľ.tę|.: 46 858-15-00
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