
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

2 up. WOJEWOD

Edyta Szpila  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Wisznia Mała

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 41 504
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 23 200
852 85213 2030 8 300
852 85214 2030 5 700
852 85216 2030 61 000
852 85219 2010 900
852 85219 2030 77 000
852 85228 2010
852 85230 2030 22 500
855 85501 2060 6 377 000
855 85502 2010 2 425 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 043 304

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.

¿up.wojEWOgyDOyaośi^K,

Edyta Sapała
DYREKTOR w y p a ł u

Finansów; Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
____________________________________________        (w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

p odzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Wisznia Mała UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 5 700

85216 2030 61000
85219 2010

2030
900 

77 000
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 22 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 425 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 377 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 36 729

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 4 775

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
23 200 

8 300

UG Sum 904$ 304

Z u p . WOJEWODY

' Edyta&I&to  
D Yr e k ¥ o r  v f 2 u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy
Wleń

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Wleń

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 36 954
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 21 900
852 85213 2030 22 300
852 85214 2030 115 700
852 85216 2030 171 000
852 85219 2010 5 200
852 85219 2030 102 400
852 85228 2010 8 900
852 85230 2030 38 700
855 85501 2060 2 122 000
855 85502 2010 1 399 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 045 254

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.

Z up. W 0JEW ^PVt)01̂ 8 LA?K IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
_______          (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazw a
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadan ia
N um er

działania
Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 115 700

85216 2030 171 000
85219 2010

2030
5 200 

102 400
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 8 900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 38 700

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 399 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 122 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 32 703

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 4 251

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
21 900
22 300

UMiG Suma 4 045 254

Z up. WOJEWODY^ ^W O ŚU ^ K łE

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Srpała
DYREKTO R \ . Y~Z! At U 

Finansów ¡ Budżetu

LÜ



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Wojcieszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 217
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 25 500
852 85213 2030 17 600
852 85214 2030 377 100
852 85216 2030 129 000
852 85219 2010
852 85219 2030 76 300
852 85228 2010
852 85230 2030 14 400
855 85501 2060 2 244 000
855 85502 2010 1 618 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 529 317

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r 3.

Z up. w o je ^ t d o l^ śl a sk ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
________________________________________________________________________________________________________________________________________     (w  złotych)

Gm ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Wojcieszów UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 377 100

85216 2030 129 000
85219 2010

2030 76 300
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 14 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 618 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 244 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 23 201

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 016

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
25 500 
17 600

UM Suma ........ :.................... : : ............. .................... ■........... .............. ...................................................................... 4 529 317

Z up. WOJEWODY D ^ lO Ś L Ą S ^ & e O

Edyta Sapała 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Zgodnie z art, 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
DYREKTOR V. YOZIAŁU

Finansów i Budżelu

rn



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Wołów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 190 929
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 49 300
852 85213 2030 68 800
852 85214 2030 316 700
852 85216 2030 511 000
852 85219 2010 7 500
852 85219 2030 332 600
852 85228 2010 72 100
852 85230 2030 260 900
855 85501 2060 11 705 000
855 85502 2010 6 751 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 274229

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.
Z Up' W O JEW p y  0 QL£8 śLĄ?KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR v/Vo z ,a ł u

hnansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na Jimkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
_______             (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadan ia
N um er

działan ia N azw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

; Wołów UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 7 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 316 700;

85216 2030 511000:
85219 2010

2030
7 500 

332 600
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 72 100

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 260 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 
Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

855
855

85502
85501

2010
2060

6 751000 
11 705 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 168 964

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 21965

UMiG Su

20

ma

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
49 300 
68 800 

20 274 229

Z up. WOJEWODY ^ T O Ś L ^ O E G O

Edyta Sapała 
D YREKTO R W Y1ZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocławia

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Finansów i o u Jit-u



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Wrocław

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 120 000
750 75011 2010 7 479 117
752 75212 2010 2 300
752 75212 2020
754 75414 2010 10 000
758 75814 2870
852 85203 2010 3 289 700
852 85213 2010 569 900
852 85213 2030 817 900
852 85214 2030 1 512 900
852 85216 2030 6 306 000
852 85219 2010 136 100
852 85219 2030 6 102 400
852 85228 2010 397 000
852 85230 2030 473 500
855 85501 2060 249 908 000
855 85502 2010 90 887 000
921 92121 2020 144 000
925 92503 2030

ogółem 368 155 817

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku n r  3,

Z up. W0JEW0pY13CL^LĄ$KlEG0

Edyta Sr,v'ila
DYREKTOR V~ZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ir podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
__________________           (w złotych)

Gm ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działan ia
Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Wrocław UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 10 000

9
Kultura i dziedzictwo

9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.4.

Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór 
konserwatorski 921 92121 2020 144 000

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 120 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 2 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1512 900

85216 2030 6 306 000
85219 2010

2030
136 100 

6 102 400
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 3 289 700

85228 2010 397 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 473 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 90 887 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 249 908 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 6 618 688

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 860 429

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
569 900 
817 900

UM Suma 368 155 817

up. W O JE W O D Y D ^N O śl^M EG O

Edyta Sapała 
DYREKTO R V YOZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Z up. w o jew ^ doj^ u j s k ie g o

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zagrodno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 36 273
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 12 900
852 85213 2030 13 800
852 85214 2030 356 600
852 85216 2030 119 000
852 85219 2010
852 85219 2030 113 400
852 85228 2010
852 85230 2030 40 500
855 85501 2060 3 119 000
855 85502 2010 1 948 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 760 673

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3,
W  WOJEWOt M W

DZ T TCR D ziałurinansow i Budżet u



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa u' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
(w złotych)

Gm ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

| Zagrodno UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214

85216
85219

2030

2030
2010
2030

356 600 
119 000

113 400
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 40 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 948 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 119 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 32 100

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 4 173

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1 3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
12 900
13 800

UG Suma 5 760 673

Z up. WOJEVV^>DGL^pśLĄSKICGO

Edyta Srpała 
D YREKTO R V 'YT-ZIAt U 

F ł n s n s ó w  t ¿ u d ż ć t u



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

DYREKTO R WYOZIAŁU 
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Zawidów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 46 693
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 12 000
852 85213 2030 11 100
852 85214 2030 18 100
852 85216 2030 82 000
852 85219 2010
852 85219 2030 82 900
852 85228 2010 22 600
852 85230 2030 5 400
855 85501 2060 1 691 000
855 85502 2010 847 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 2 819 993

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3,

Z up. WOJE^0ilY D^WpŚLĄSKIEGO

Edyta Snp n.}a
DYREKTOR V Y~;ZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z a d an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 18 100

85216 2030 82 000
85219 2010

2030 82 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 22 600

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 5 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 847 000

1 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 691 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 41 321

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 372

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
12 000 
11 100

UM Suma .. 2 819 993

1 UP WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ed yrź  £V> naia 
D YREKTO R V ‘Y~Z)AŁU 

Finansów / Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).
Z up. WOJ iSKIEGO

id y  ta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zawonia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 143
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 21 300
852 85213 2030 15 600
852 85214 2030 157 400
852 85216 2030 115 000
852 85219 2010
852 85219 2030 90 200
852 85228 2010
852 85230 2030 80 100
855 85501 2060 4 104 000
855 85502 2010 2 463 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 073 943

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Zaiączm ku „ r  3. 2 up D0^ p śuifKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR V7YDZIAŁ.U

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 157 400

85216 2030 115 000
85219 2010

2030 90 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 80 100

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 463 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 104 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 23 135

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 008

UG Sum

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
21 300 
15 600 

7 073 943

Z up. WOJE WODY D jyJG ŚL^KIEG O

Edyia Snp rila 
DYREKTO R V - v  ZIAŁU 

Finansów i BuozeLu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta S 'p xla 
D YREKTO R W Z I A t y



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Ząbkowice Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 245 191
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 92 200
852 85213 2030 43 500
852 85214 2030 331 800
852 85216 2030 330 000
852 85219 2010
852 85219 2030 393 800
852 85228 2010 99 400
852 85230 2030 133 100
855 85501 2060 11 612 000
855 85502 2010 6 846 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 136 391

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r 3.

up. W O J E W O p .o o i j ^

Edyta Sr,pnła
DYREKTOR v v ? D Z IA t

r-inansów i Budżetu

■ĄZKIEGO



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
_______          (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Ząbkowice
Śląskie UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 8 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 331 800

85216 2030 330 000
85219 2010

2030 393 800
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 99 400

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 133 100

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 6 846 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 11 612 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 216 983

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 28 208

UMiG Su

20

ma

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
92 200 
43 500 

20 136 391

Z up. WOJEWODY D 0 ^ JQ Ś L A ^ e G 0

Edyta Sapała 
D YREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zgorzelec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 62 326
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 25 000
852 85213 2030 20 000
852 85214 2030 23 900
852 85216 2030 151 000
852 85219 2010 700
852 85219 2030 118 500
852 85228 2010 49 800
852 85230 2030 21 600
855 85501 2060 4 168 000
855 85502 2010 2 489 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 131 026

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Zaiączai.&u n r  3,

2 up. WOJEWOp^OU^LĄSKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ii' podziale na funkcje, zadania, podzadania i  działania (Załącznik nr 3)
_______          (w  złotych)

Gm ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
p odzadania

N azw a podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Zgorzelec UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 23 900

85216 2030 151000
85219 2010

2030
700 

118 500
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 49 800

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 21600

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 489 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 168 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 55 156

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 7 170

UG Sum

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
25 000 
20 000 

7131026

Z up. W O JE W O D Y ^ N O jj^ K IE G O

Edyta Sapała 
D YREKTO R V 'YOZIALU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).
Zup  --------



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Zgorzelec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 42 400
750 75011 2010 467 508
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 47 000
852 85213 2030 87 100
852 85214 2030 541 700
852 85216 2030 734 000
852 85219 2010 3 200
852 85219 2030 487 800

00 01 NJ 85228 2010 113 000
852 85230 2030 87 000
855 85501 2060 10 493 000
855 85502 2010 6 471 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 19 576 108

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego

szczegółom

Edyta."Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu

3Ści określonej w juntawuu&u as a, -i _
J 1 °p- WOJEWODY DOLIŃSKIEGO



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Zgorzelec UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 42 400

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 541700!

85216 2030 734 000!
85219 2010

2030
3 200 

487 800
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 113 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 87 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 6 471 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 493 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 413 724

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 53 784

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione .852 85213 2010

2030
47 000 
87 100

UM Suma 19 576 108

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Snpała 
D YREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).
Zup  ------------

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Ziębice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 163 288
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 96 100
852 85213 2030 46 300
852 85214 2030 69 300
852 85216 2030 344 000
852 85219 2010
852 85219 2030 327 600
852 85228 2010 77 600
852 85230 2030 81 700
855 85501 2060 9 852 000
855 85502 2010 6 633 000
921 92121 2020 -
925 92503 2030 2 000

ogółem 17 694 188

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3. 7 ,,,,

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DOLJjpŚŁĄSKIEGO



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

Gm ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Ziębice UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 2 000

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214

85216
2030
2030

69 300 
344 000

85219 2010
2030 327 600

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203
85228

2010
2010 77 600

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 81700

c £ o (✓>

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.S.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 6 633 000
Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 852 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 144 503

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 18 785

20

ma

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
96 100 
46 300 

17 694 188

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EdyfliS^pała 
D YREKTO R Y Y^ZIA ŁU  

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta S nt)oda 
DYREKTO R V 'Y^ZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Złotoryja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 37 411
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 23 500
852 85213 2030 27 400
852 85214 2030 365 100
852 85216 2030 212 000
852 85219 2010
852 85219 2030 180 200
852 85228 2010 14 800
852 85230 2030 77 500
855 85501 2060 4 442 000
855 85502 2010 2 606 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 987 111

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3,

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d ^ tZ S p  a ła ^ ~  
DYREKTOR V.'Y^2IAł-ll



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z a d a n ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

i Złotoryja UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne 1 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 365 100

85216 2030 212 000
85219 2010

2030 180 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 14 800

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 77 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 606 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 442 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 33 107

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 4 304

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
23 500 
27 400

UG Suma 7 987 111

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EdytcćS' 'p n la ^~  
D YREKTO R V'YHZIALU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wroclaw, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Złotoryja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 257 113
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 524 952
852 85213 2010 15 900
852 85213 2030 47 900
852 85214 2030 523 900
852 85216 2030 402 000
852 85219 2010
852 85219 2030 504 900
852 85228 2010 151 100
852 85230 2030 122 500
855 85501 2060 6 960 000
855 85502 2010 4 063 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 574 565

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.

Zup. W OJEW ODYDOW ^LĄSKIEG

Snnnłnyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa H' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
_______          (w  złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Złotoryja UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 523 900

85216 2030 402 000
85219 2010

2030 504 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 524 952

85228 2010 151 100

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 122 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 4 063 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 960 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej • dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 227 534

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 29 579

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
15 900 
47 900

UM Suma 13 574 565

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edytcfg pala 
D YREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(DzU. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).
Z up. W O JEW O D ^CLN O ^SKI

Edyta S pala 
DYREKTOR V :Y~'Z!AŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Złoty Stok

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 238
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 14 600
852 85213 2030 21 800
852 85214 2030 333 100
852 85216 2030 162 000
852 85219 2010
852 85219 2030 111 800
852 85228 2010 31 500
852 85230 2030 69 000
855 85501 2060 2 413 000
855 85502 2010 1 516 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 709 238

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 20 i 8 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Z a łą c zn ik u  n r  3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'.dyla Sapała 
P Y R F ,<‘!~ ^  '• -y -^ A ŁU



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadan ia
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Zloty Stok UMIG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 333 100

85216 2030 162 000
85219 2010

2030 111 800
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203

85228
2010 
20] U

________ j
31 500

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 69 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1516 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 413 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 31184

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 4 054

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
14 600 
21800

UMiG Suma 4 709 238

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S%pala
.DYREKTO R V'Y-'Z!AtU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).
Z up. WOJE 'ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTO R \ 'YHZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Żarów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 116 333
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 27 400
852 85213 2030 21 600
852 85214 2030 159 300
852 85216 2030 149 000
852 85219 2010
852 85219 2030 203 600
852 85228 2010
852 85230 2030 57 500
855 85501 2060 6 797 000
855 85502 2010 3 433 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 969 033

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
v/ ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.

Z up, WOJE^i

Edyta Sap.da
DYREKTOR V.V :Z!AŁU

Finansów i Budżetu

■SY DOj^ŚLĄSKI m



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa vi' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
_______          (w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Żarów UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 3 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 159 300

85216 2030 149 000
85219 2010

2030 203 600
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 57 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 433 000

13.4 1 5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 797 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 102 950

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 13 383

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
27 400 
21 600

UM Suma 10 969 033

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

E  Ą f a - S - p - l B
DYREKTO R \ 'Y 'Z IA ŁU  

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta S p -J a  
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Żmigród

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 93 101
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 629 942
852 85213 2010 45 100
852 85213 2030 26 900
852 85214 2030 160 400
852 85216 2030 230 000
852 85219 2010 3 400
852 85219 2030 218 400
852 85228 2010
852 85230 2030 29 700
855 85501 2060 9 444 000
855 85502 2010 5 975 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 857 243

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku n r 3.

Zup.  WOJEWODY DOI. . .O  -KI

Edyta Sr ■; ■'>. 
DYREKTO R V :iAŁU 

r ' -retu

U
J



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina Typ N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Żmigród UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214

85216
2030
2030

160400
230 000

85219 2010
2030

3 400 
218 400

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 629 942
85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 29 700

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 5 975 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 444 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 82 390

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 10 711

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
45 100 
26 900

UMiG Su ma 16 857 243

Z up. WOJEWODY DCLNOŚLĄ

tyła
TOR V/Y-Z!AŁU 

r/nansow i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

DYREKTOR WYOZIAŁU
Financr>ui i SnHłahiFinansów i Budżetu



Załącznik 1

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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Żórawina

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 200
750 75011 2010 59 768
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 9 600
852 85213 2030 12 800
852 85214 2030 35 800
852 85216 2030 104 000
852 85219 2010 6 300
852 85219 2030 96 200
852 85228 2010
852 85230 2030 10 800
855 85501 2060 6 645 000
855 85502 2010 2 292 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 274 668

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego

szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.
Z up WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S-prJa
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i ouJżeu.'



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
____________________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadania

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
N azw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 1200

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 35 800

85216 2030 104 000
85219 2010

2030
6 300 

96 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 10 800

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 292 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 645 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 52 892

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 6 876

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
9 600 

12 800

up. WOJEWODY

Edyta S - g ła
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Finansów i Buozetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- 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),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

DYREKTOR WY ; Z iAŁU
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje cełowe 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 ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Żukowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 15 739
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 15 100
852 85213 2030 11 000
852 85214 2030 41 100
852 85216 2030 83 000
852 85219 2010
852 85219 2030 94 500
852 85228 2010
852 85230 2030 32 400
855 85501 2060 2 297 000
855 85502 2010 1 449 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 040 039

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

■ w szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

D YREKTO R ly ^ Z IA Ł U  
Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
_______          (w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadan ia

N azw a podzadania
N um er

działania
Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Żukowice UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 41100

85216 2030 83 000
85219 2010

2030 94 500
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 32 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13 4.1.1

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 449 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 297 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 13 928

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 1811

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
15 100 
11000

UG Suma 4 040 039

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

d y r e k t o r  V d z i a ł u
Finansów i Budżetu


