
FB-BP.3110.9.20 ló.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UMiG Bardo

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 520
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 23 300
852 85213 2030 24 500
852 85214 2030 457 000
852 85216 2030 142 000
852 85219 2030 111 800
852 85228 2010 62 100
852 85230 2030 124 000
855 85501 2060 2 385 000
855 85502 2010 1 636 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 998 420

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W O JEW O D y^Jj^S lĄ SK IEG O

Edyta Sapula
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY BARDO

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 25 000
855 85502 0970
855 85502 0980

Razem: 26 000

Z up. WOJEWt^D^NOŚlĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w  p o d zia le  n a  fu n k cje , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

Bardo U M iG 2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

11
Bezpieczeństw o 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansow e zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 457 000

85216 2030 142 000
85219 2030 111 800

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 62 100

13.1.2.6. Pom oc państw a w zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 124 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 1 636 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 2 385 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz  dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z  zakresu adm inistracji rządowej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 31 520

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za osoby upraw nione

852 85213 2010 23 300

2030 24 500

U M iG  S um a 4 998 420

Z up. WOJEWOOYpO^OŚLĄSKlEGO

o v S ^ jrFinansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UM Bielawa

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 254 950
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 677 562
852 85213 2010 79 500
852 85213 2030 58 800
852 85214 2030 247 300
852 85216 2030 360 000
852 85219 2030 460 300
852 85228 2010 102 000
852 85230 2030 109 000
855 85501 2060 12 576 000
855 85502 2010 8 108 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 036 312

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W O JEW O D^^NO ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA BIELAWA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830 12 000
852 85228 0830 8 000
855 85502 0920 150 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 80 000

Razem: 270 000

Z up. W OJEW Om ^e^OŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p o d zia le  n a  fun k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i d z ia łan ia

(w złotych)

N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Z adanie nazwa
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodow e

9.1.
O chrona i popularyzacja 
dziedzictw a i tożsam ości 
narodow ej w  kraju i za granicą

9.1.1.

O chrona m aterialnego 
dziedzictw a kulturowego i 
m iejsc pam ięci narodow ej w 
kraju i za  granicą

9.1.1.7.
Opieka nad m iejscam i pam ięci narodowej 
oraz grobam i i cm entarzam i wojennymi

710 71035 2020 1 500

11
B ezpieczeństwo 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów 
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 247 300

85216 2030 360 000
85219 2030 460 300

13.1.2.2.
W spieranie osób  z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010 677 562

85228 2010 102 000

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 109 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i św iadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 8 108 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 12 576 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
E w idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 254 950

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

O płacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 79 500

2030 58 800
23 036 312

Typ

U M  S um a

Z up. W O JEW O ^e^N O ŚlĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UMiG Bierutów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 85 384
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 25 300
852 85213 2030 26 600
852 85214 2030 23 700
852 85216 2030 166 000
852 85219 2030 166 900
852 85228 2010
852 85230 2030 158 000
855 85501 2060 5 455 000
855 85502 2010 3 584 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 692 184

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z "P- W J iW ^ f i^ L /jS K IE G O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 40 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 77 000

Z up. W OJEW O^JBO^DŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Z a ł ą c z n i k  n r  3

D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d że tu  p a ń s tw a  w  po d zia le  na  fu n k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i dz ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf K w ota

Bierutów  UM iG 2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratownictw a o raz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

11
B ezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów 
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 23 700

85216 2030 166 000
85219 2030 166 900

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z zaburzeniam i 
psychicznym i

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pom oc państw a w zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 158 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 3 584 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 5 455 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego oraz  dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

F inansow anie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 85 384

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za  osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
O płacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za osoby upraw nione

852 85213 2010 25 300

2030 26 600

U M iG  S um a 9 692 184

Z up. W O JEW O p-^J^O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UMiG Bogatynia

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 258 705
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 70 300
852 85213 2030 90 400
852 85214 2030 672 900
852 85216 2030 563 000
852 85219 2030 367 300
852 85228 2010 48 100
852 85230 2030 150 000
855 85501 2060 9 981 000
855 85502 2010 6 186 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 18 390 605

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODĄO^ O Ś LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830 5 000
855 85502 0920 90 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 75 000

Razem: 178 000

Z up.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

W0JEW0DY,D0LN0ŚLĄ-SKIEG0
4



Załącznik n r  3
D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w  p o d zia le  n a  fu n k cje , z a d an ia , p o d z a d an ia  i dz ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Zadanie nazwa
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

Bogatynia U M iG 2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodow e

9.1.
O chrona i popularyzacja 
dziedzictw a i tożsam ości 
narodow ej w  kraju i za  granicą

9.1.1.

O chrona m aterialnego 
dziedzictw a kulturowego i 
m iejsc painięci narodow ej w 
kraju i za granicą

9.1.1.7.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodowej 
oraz  g robam i i cm entarzam i wojennym i

710 71035 2020 1 500

11
Bezpieczeństw o 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansow e zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 672 900

85216 2030 563 000
85219 2030 367 300

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 48 100

13.1.2.6.
Pom oc państw a w zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 150 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 6 186 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 9 981 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz  dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z  zakresu adm inistracji rządowej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 258 705

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
O płacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za osoby upraw nione

852 85213 2010 70 300

2030 90 400

U M iG  S u m a 18 390 605

Z up. W OJEW Opyi^NOŚŁĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UM Boguszów Gorce

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 158 108
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 83 800
852 85213 2030 60 400
852 85214 2030 891 700
852 85216 2030 396 000
852 85219 2030 301 200
852 85228 2010
852 85230 2030 145 000
855 85501 2060 7 642 000
855 85502 2010 5 979 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 658 508

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWÔ BÔ IGŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA BOGUSZÓW GORCE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 121 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 163 000

Z up. WOJEWOD^O^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w  p o d zia le  n a  fu n k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i dz ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
Niuner
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

B oguszów  G orce UM

IJM  S um a

2
B ezpieczeństwo 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

11
Bezpieczeństw o 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sil Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
w ykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów 
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 891 700

85216 2030 396 000
85219 2030 301 200

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznym i

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w zakresie dożyw iania o raz 
pom oc żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 145 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i św iadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 5 979 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 7 642 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
administracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 158 108

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za o soby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z  budżetu 
państw a za osoby upraw nione

852 85213 2010 83 800

2030 60 400
15 658 508

Z up. wojewody^ o ^ ośląskiego

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UG Bolesławiec

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 55 604
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 36 600
852 85213 2030 30 300
852 85214 2030 245 400
852 85216 2030 188 000
852 85219 2030 172 300
852 85228 2010
852 85230 2030 63 000
855 85501 2060 7 868 000
855 85502 2010 3 887 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 547 504

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W OJEW O^PO^IDŚLĄRKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 13 000
855 85502 0970
855 85502 0980 50 000

Razem: 64 000

Z up. W O J E W O p ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w po d zia le  na  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i dz ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w ota

Bolesławiec U G

UG  S u m a

2
Bezpieczeństwo 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratownictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

11
Bezpieczeństw o 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 245 400

85216 2030 188 000
85219 2030 172 300

13.1.2.2.
W spieranie osób z zaburzeniam i 
psychicznym i

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 63 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i św iadczenia z  
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 3 887 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 7 868 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 55 604

20 ' Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 36 600

2030 30 300
12 547 504

Z up. W O JEW O ^PO ^DŚLĄRK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.201 ó.KSz

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UM Bolesławiec

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 44 000
750 75011 2010 525 830
752 75212 2010 600
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 813 074
852 85213 2010 116 000
852 85213 2030 80 200
852 85214 2030 368 200
852 85216 2030 500 000
852 85219 2030 571 100
852 85228 2010 159 500
852 85230 2030 412 000
855 85501 2060 15 697 000
855 85502 2010 8 982 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 28 270 504

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W O JE W O ^m ^ D ŚLĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830 5 000
855 85502 0920 120 000
855 85502 0970 20 000
855 85502 0980 110 000

Razem: 258 000

Z up. WOJEWODĄO^B^OŚLĄSKEGO

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

Finansów i Budżetu



D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d że tu  p ań stw a w  p o d zia le  n a  fun k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i dz ia łan ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a o raz  ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

9 Kultura i dziedzictwo 
narodow e

9.1.
O chrona i popularyzacja 
dziedzictw a i tożsam ości 
narodow ej w kraju i za  granicą

9.1.1.

O chrona m aterialnego 
dziedzictw a kulturow ego i 
m iejsc pamięci narodow ej w 
kraju i za granicą

9.1.1.7. O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej 
o raz grobam i i cmentarzam i wojennym i

710 71035 2020 44 000

11
Bezpieczeństw o 
zewnętrzne i 
n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur adm inistracyjno 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 600

13
Z abezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie o sób  zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1. W sparcie finansow e zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 368 200

85216 2030 500 000
85219 2030 571 100

13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010 813 074

85228 2010 159 500

13.1.2.6. Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 412 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
ni ep ełno sprawnymi

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 8 982 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 15 697 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego oraz  dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z  zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 525 830

20 Zdrow ie 20.1. System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

O płacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z  budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 116 000

2030 80 200
28 270 504U M  S um a

up. W O JE W O D ^ ^ łO Ś lĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UM Bolków

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 200
750 75011 2010 73 784
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 22 700
852 85213 2030 29 600
852 85214 2030 892 600
852 85216 2030 193 000
852 85219 2030 176 000
852 85228 2010
852 85230 2030 91 000
855 85501 2060 5 948 000
855 85502 2010 3 375 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 804 184

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W0JEW0DY^0^0ŚM?KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WVDZ'AŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w 
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA BOLKÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 13 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 13 000

Razem: 32 000

Z up. W O JEW O ^BO ^O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w  p o d zia le  n a  fu n k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i d z ia łan ia
Załącznik n r  3

(w  złotych)

N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazw a Dział Rozdział Paragraf Kw ota

2
Bezpieczeństw o 
w ew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a oraz ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z  zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1 000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodow e

9.1.
O chrona i popularyzacja 
dziedzictw a i tożsam ości 
narodow ej w kraju i za  granicą

9.1.1.

O chrona m aterialnego 
dziedzictw a kulturowego i 
m iejsc pamięci narodow ej w 
kraju i za granicą

9.1.1.7.
O pieka nad m iejscam i pamięci narodowej 
o raz grobam i i cm entarzam i wojennym i

710 71035 2020 1 200

11
Bezpieczeństwo 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Z abezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansow e zadań i program ów 
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 892 600

85216 2030 193 000
85219 2030 176 000

13.1.2.2.
W spieranie osób z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 91 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1. Św iadczenia rodzinne i św iadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 3 375 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 5 948 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
E w idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządowej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 73 784

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 22 700

2030 29 600
10 804 184

Typ

B olków UM

U M  S u m a

Z up. WOJEWODY^O^ L O Ś LĄ^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Borów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UG Borów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 117
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 18 000
852 85213 2030 8 300
852 85214 2030 20 300
852 85216 2030 51 000
852 85219 2030 111 700
852 85228 2010
852 85230 2030 37 000
855 85501 2060 2 708 000
855 85502 2010 1 445 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 431 617

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DPLNpŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD GMINY BORÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 12 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 9 000

Razem: 22 000

Z up. W OJEW O^BO^IOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a jące  ze  s tru k tu ry  u k ład u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p ań stw a  w podzia le  n a  fun k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i d z ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Z adanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

D ziałanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Borów U G 2
Bezpieczeństwo 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratow nictw a oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z  zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 rtfo o

11
Bezpieczeństw o 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
w ykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 20 300

85216 2030 5 1 000
85219 2030 111 700

13.1.2.2.
W spieranie osób z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w zakresie dożywiania o raz 
pom oc żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 37 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 1 445 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 2 708 000

16 Spraw y obywatelskie 16.1.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 31 117

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
O płacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z  budżetu 
państw a za  o soby upraw nione

852 85213 2010 18 000

2030 8 300

U G  S um a 4 431 617

Z up. WOJEWODY)D^D^N0Śt4-SKIE60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje 
celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

UMiG Brzeg Dolny

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 178 670
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 406 537
852 85213 2010 52 500
852 85213 2030 27 400
852 85214 2030 39 000
852 85216 2030 169 000
852 85219 2030 256 200
852 85228 2010
852 85230 2030 149 000
855 85501 2060 7 217 000
855 85502 2010 3 570 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 066 607

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z Up. w ojew o d^ ^ ioSląskiego
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Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

URZĄD MIASTA I GMINY BRZEG DOLNY
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830 2 000
852 85228 0830
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 50 000

Razem: 106 000
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D o tac je  w y n ik a jące  ze s tru k tu ry  u k ład u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań stw a  w  po d zia le  n a  fu n k cje , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i d z ia łan ia
Załącznik n r  3

(w złotych)

Gm ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

D ziałanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

Brzeg D olny U M iG 2
Bezpieczeństw o 
wew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarow ej 
i ratownictw a o raz ochrona 
ludności

2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.
Szkolenia i akcje inform acyjne z  zakresu 
obrony cywilnej oraz  realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 I 000

11
B ezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotow ość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne p rzygotow ania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Z abezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2. W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów  
realizacji zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 39 000

85216 2030 169 000
85219 2030 256 200

13.1.2.2. W spieranie osób z  zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010 406 537

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w zakresie dożyw iania oraz 
pom oc żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 149 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
ni ep ełno sprawnymi

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne i św iadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 3 570 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 7 217 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz  dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu adm inistracji rządowej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 178 670

20 Zdrow ie 20.1. System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do św iadczeń opieki zdrow otnej

20.1.3.

O płacanie i refundacja składek 
na ubezpieczenie zdrow otne z 
budżetu państw a za osoby 
upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 52 500

2030 27 400
U M iG  S u m a 12 066 607
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