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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 WYDZ'AŁU

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 Dobroszyce

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 30 859
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 15 000
852 85213 2030 23 000
852 85214 2030 10 400
852 85216 2030 141 000
852 85219 2030 91 200
852 85228 2010
852 85230 2030 63 000
855 85501 2060 4 249 000
855 85502 2010 2 043 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 667 659

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. WOJEWODYj^LN^ŚL^SKIEGO

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 DOBROSZYCE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 34 000
855 85502 0970
855 85502 0980 16 000

Razem: 50 000

Z up. W O J E W O D p O ^ D Ś L Ą S K I E 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  zadan iow ego  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

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Z adanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

D obroszyce UG

U G  S um a

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 
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 w ojsk 
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 o sób  zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym

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

852 85214 2030 10 400

85216 2030 141 000
85219 2030 91 200

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
P om oc państw a w zakresie dożywiania oraz 
pom oc żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 63 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
w ychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Ś w iadczenia rodzinne i św iadczenia z 
funduszu alim entacyjnego

855 85502 2010 2 043 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 4 249 000

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 cywilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow 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 30 859

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp 
do świadczeń 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.
O płacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrow otne z budżetu 
państw a za o soby upraw nione

852 85213 2010 15 000

2030 23 000
6 667 659

Z up. WOJEWOpt^LNOśLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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 Domaniów

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 46 238
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 6 500
852 85213 2030 14 400
852 85214 2030 21 200
852 85216 2030 95 000
852 85219 2030 81 300
852 85228 2010
852 85230 2030 28 000
855 85501 2060 3 342 000
855 85502 2010 1 774 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 409 838

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. V V O J E W Q D Y p e ^ )Ś L Ą ? K IE G Q

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 DOMANIÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 11 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 16 000

Razem: 28 000

Z up. WOJEWODp^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Finansów i ¿uużetu



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 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
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

D om aniów  UG

U G  S u m a

2
Bezpieczeństwo 
w ew nętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System  ochrony przeciwpożarow ej 
i ratownictw 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

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 przygotowania 
obronne

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

752 75212 2010 200

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 21 200

85216 2030 95 000
85219 2030 81 300

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 dożyw iania oraz 
pom oc żyw nościow a d la najuboższych

852 85230 2030 28 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
wychow ujących dzieci i 
opiekujących się osobam i 
niepełno sprawnymi

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

855 85502 2010 1 774 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 3 342 000

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.

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 46 238

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 osoby upraw nione

852 85213 2010 6 500

2030 14 400
5 409 838

Z u p .  W O JE W O DO^^JLNOŚUĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansó.v ¡ ¿uiizeiii



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 WYDZ'AŁU

Finansów i ouuZiilu



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 Duszniki Zdrój

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 86 273
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 794 738
852 85203 2010
852 85213 2010 13 300
852 85213 2030 18 700
852 85214 2030 109 300
852 85216 2030 108 000
852 85219 2030 126 600
852 85228 2010
852 85230 2030 27 000
855 85501 2060 1 847 000
855 85502 2010 1 025 000
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

ogółem 4 160 611

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. WOJEWOD^O^JDŚLĄSKIEGO

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 DUSZNIKI ZDRÓJ
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 22 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 6 000

Razem: 29 000

Ź up. WOJIWODY^&C^tóŚLĄ^KIEGO

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 podzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d an ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Gm ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

D ziałanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w ota

Duszniki Zdrój UM 2
Bezpieczeństw o 
w ew 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
K ultura 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.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej 
oraz  grobam i i cmentarzam i wojennymi

710 71035 2020 1 500

11
Bezpieczeństw o 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

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

11.4.2.
P ozam ilitarne przygotow ania 
obronne

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

752 75212 2010 200

12 ' Środowisko 12.2. K ształtow anie bioróżnorodności 12.2.1. O chrona p rzyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Form y ochrony przyrody 925 92503 2030 2 000

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 109 300

85216 2030 108 000
85219 2030 126 600

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 27 000

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 1 025 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 1 847 000

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.

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 86 273

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

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonow ania i rozw oju 
system u opieki zdrow otnej

20.1.1.7.
N adzór i kontrola nad lecznictwem  
uzdrow iskow ym  oraz gm inam i 
uzdrow iskow ym i

758 75814 2870 794 738

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 13 300

2030 18 700

U M  S u m a 4 160 611

Z up. WOJEWOD^OLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Dziadowa Kłoda

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 30 859
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 700
852 85213 2030 8 500
852 85214 2030 28 200
852 85216 2030 50 000
852 85219 2030 95 900
852 85228 2010
852 85230 2030 27 000
855 85501 2060 3 569 000
855 85502 2010 1 729 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 553 359

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. W0JiW0BY£OUl0ŚLĄ8KIE6O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finanse^ i £ u(utóiu



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 DZIADOWA KŁODA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 18 000
855 85502 0970
855 85502 0980 26 000

Razem: 44 000

Z up. WOJEWO^eO^IOŚLĄRKIEGO

Edyta Sauała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik n r 3
D otac 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 podzia 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
N um 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

Dziadow a K łoda UG

U G  S um a

2
Bezpieczeństw o 
wew 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 infonnacyjne 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 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 
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 28 200

85216 2030 50 000
85219 2030 95 900

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 dożyw iania oraz 
pom oc żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 27 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

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

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

855 85502 2010 1 729 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 3 569 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

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 30 859

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 13 700

2030 8 500
5 553 359

Z up. W0JEW0DYD^L^5LĄ?KIE60

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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
DYRSKT0 R 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 Dzierżoniów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 000
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 27 500
852 85213 2030 16 800
852 85214 2030 223 000
852 85216 2030 119 000
852 85219 2030 157 400
852 85228 2010
852 85230 2030 67 000
855 85501 2060 4 962 000
855 85502 2010 2 901 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 524 900

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. WOJEWO^DO^MOŚLĄSKIEGO

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 DZIERŻONIÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 32 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 11 000

Razem: 45 000

Z up. W 0JEW 0DY^N0ŚU\?KIE60

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  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 dz ia łan ia

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Zadanie nazw a
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w ota

D zierżoniów  UG

U G  S u m a

2
Bezpieczeństw o 
w ew 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 
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 223 000

85216 2030 119 000
85219 2030 157 400

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 67 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

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

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

855 85502 2010 2 901 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 4 962 000

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.

Finansow 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 50 000

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  osoby upraw nione

852 85213 2010 27 500

2030 16 800
8 524 900

Z up. WOJEWOD^^LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 468 846
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 514 947
852 85213 2010 151 700
852 85213 2030 93 900
852 85214 2030 96 300
852 85216 2030 543 000
852 85219 2030 576 600
852 85228 2010 36 800
852 85230 2030 351 000
855 85501 2060 14 592 000
855 85502 2010 9 541 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 26 967 493

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. VV0 JEW0 D p G ^ p Ś L Ą ? K IE G 0

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 DZIERŻONIÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830 2 000
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 130 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 40 000

Razem: 179 000

2 up. WOJEWODYpOI^lDŚLĄSKIEGO

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  zadan iow ego  b u d ż e tu  p ań stw a  w  p odziale  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
Załącznik n r  3

(w złotych)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Z adanie nazwa
Num er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w 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

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 400

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 96 300

85216 2030 543 000
85219 2030 576 600

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznym i

852 85203 2010 514 947

85228 2010 36 800

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

852 85230 2030 351 000

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 9 541 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 14 592 000

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 cywilnego oraz dokum enty 
tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow 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 468 846

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

852 85213 2010 151 700

2030 93 900
26 967 493

Dzierżoniów UM

Z u p .  W 0J E W 0D £ D ^ ^ ^ KIEG0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.9.2016.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 Savała
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 Gaworzyce

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 54 993
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 700
852 85213 2030 12 000
852 85214 2030 118 700
852 85216 2030 73 000
852 85219 2030 82 200
852 85228 2010 11 000
852 85230 2030 36 000
855 85501 2060 2 583 000
855 85502 2010 1 563 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 548 793

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.  WOJEWODĄ Ô IOŚLĄSKIEGO

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 GAWORZYCE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 5 000
855 85502 0970
855 85502 0980 5 000

Razem: 11 000

z  up. WOJEWODY

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 podzia le  na  fu n k c je , 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)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Nm ner

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w 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

11
Bezpieczeństwo 
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 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 118 700

85216 2030 73 000
85219 2030 82 200

13.1.2.2.
W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznym i

852 85203 2010

85228 2010 11 000

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

852 85230 2030 36 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
w ychow 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 1 563 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 2 583 000

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 rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 54 993

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 osoby upraw nione

852 85213 2010 13 700

2030 12 000
4 548 793

G aw orzyce UG

U G  S u m a

Z up. WOJEWOD^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 
Głogów

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 Głogów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 59 862
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 10 900
852 85213 2030 10 000
852 85214 2030 19 200
852 85216 2030 62 000
852 85219 2030 95 400
852 85228 2010 12 200
852 85230 2030 48 000
855 85501 2060 4 084 000
855 85502 2010 1 885 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 287 762

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 D YDp0L£LQŚLĄSKIEGO

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 GŁOGÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 24 000
855 85502 0970
855 85502 0980 14 000

Razem: 38 000

2  up. W O JE W O D ^ ^ M S 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 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
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Z adanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf Kw ota

G łogów U G 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 
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 19 200

85216 2030 62 000
85219 2030 95 400

13.1.2.2.
W spieranie osób z zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 12 200

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

852 85230 2030 48 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
w ychow 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 1 885 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 4 084 000

16 Spraw y obyw atelskie 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.

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 59 862

20 Zdrowie 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 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 10 900

2030 10 000

U G  S um a 6 287 762

Z up. WOJEWODY^QLNO.ŚLASKIEGQ

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

FB-BP.3110.9.2016.KSz

Urząd Miasta 
Głogów

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 Głogów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 623 196
752 75212 2010 600
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 100 700
852 85213 2030 65 300
852 85214 2030 176 000
852 85216 2030 406 000
852 85219 2030 1 071 900
852 85228 2010 151 000
852 85230 2030 462 000
855 85501 2060 29 836 000
855 85502 2010 16 878 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 49 774 696

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 J E W O D p O ^ L Ą S K 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 GŁOGÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830 3 000
855 85502 0920 380 000
855 85502 0970 24 000
855 85502 0980 160 000

Razem: 570 000

Z up. WOJEWO^mNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i dudż^tu



D o tac je  w y n ik a jące  ze  s tr u k tu ry  u k ład u  zadan iow ego  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)

Gm ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

N um er
działanie

D ziałanie 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 oraz ochrona 
ludności

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

754 75414 2010 1 000

9
K ultura 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 narodow ej 
oraz  grobam i i cm entarzam i wojennym i

710 71035 2020 3 000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow 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 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 600

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 176 000

85216 2030 406 000
85219 2030 1 071 900

13.1.2.2. W spieranie osób z  zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 151 000

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

852 85230 2030 462 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin 
w ychow 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 16 878 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 29 836 000

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 rządow ej - 
dow ody osobiste, ew idencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 623 196

20 Zdrowie 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 100 700

2030 65 300
49 774 696

Głogów

U M  S u m a

Z up.  WOJEWODYJ>^O^LĄ?KIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

F ifla llC łO v V  i O L łu Z ć tU



FB-BP.3110.9.20 ló.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Głuszyca

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 79 674
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 39 900
852 85213 2030 37 600
852 85214 2030 65 700
852 85216 2030 252 000
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010
852 85230 2030 127 000
855 85501 2060 4 084 000
855 85502 2010 3 079 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 938 674

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.

2 up; W0JiWOD^J5O^NDŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Pinanśów i ouużelu



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 GŁUSZYCA
(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 4 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 80 000

Z up. WOJEWO^DO^ŚLĄSKIEGO

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 ła d u  zad an io w eg o  b u d że 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)

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Zadanie nazwa
N um er

podzadanie
Podzadanie nazwa

Num er
działanie

Działanie nazwa Dział Rozdział P aragraf K w ota

G łuszyca 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 pam ięci narodow ej w 
kraju i za granicą

9.1.1.7. Opieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej 
oraz  g robam i i cm entarzam i wojennym i

710 71035 2020 3 000

11
Bezpieczeństw o 
zew nętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
G otow ość struktur adm inistracyjno 
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 
wykluczeniem  społecznym

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

852 85214 2030 65 700

85216 •2030 252 000
85219 2030 169 600

13.1.2.2. W spieranie o sób  z  zaburzeniam i 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 127 000

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

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

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

855 85502 2010 3 079 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w wychow yw aniu dzieci 855 85501 2060 4 084 000

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.

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 79 674

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

852 85213 2010 39 900

2030 37 600
U M iG  S um a 7 938 674

Z up. W0JEW0QW ^ N O ŚLĄ -SK IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


