
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

Z Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Brzeg Dolny

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 198 755
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 630 900
852 85213 2030 33 100
852 85214 2030 35 200
852 85216 2030 258 000
852 85219 2010 572
852 85219 2030 256 200
852 85228 2010
852 85230 2030 137 600
855 85501 2060 6 840 000
855 85502 2010 3 694 000
855 85504 2010 379 000
855 85513 2010 53 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 518 027

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY BRZEG DOLNY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 5 000
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 15 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 125 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(wzłotych)

Gm ina i Typ

...............

N um er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

_ , Num er 
Z adanie nazwa . . .podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działania

2.3.3.1.

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Brzeg Dolny U M iG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej 1 

ratownictwa oraz ochrona ludności
2.3.3. O brona cywilna

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktu r adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 300

IB
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc 1 integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  osób  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 35 200

85216 2030 258 000

85219 2010

2030

572  

256  200

13.1.2.2. W sp ieran ie  osób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010 630 900

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 137 600

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin wychowujących 

dzieci 1 opiekujących się o sobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

a lim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 3  694 0 00

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 6 8 40  0 00

85504 2010 379  0 00

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Sp raw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór I kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - d ow o d y  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 156 500

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

F inansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 42  255

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

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 33 100

855 85513 2010 53  400

U M iG  Suma 12 518 0 27



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena $ziedziak
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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Bystrzyca Kłodzka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 203 835
752 75212 2010 300
752 75212 2020 450
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 173 808
852 85203 2010 736 050
852 85213 2030 79 400
852 85214 2030 305 700
852 85216 2030 434 000
852 85219 2010 286
852 85219 2030 454 100
852 85228 2010
852 85230 2030 406 500
855 85501 2060 8 323 000
855 85502 2010 5 567 000
855 85504 2010 396 000
855 85513 2010 60 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 141 629

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części ■ 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 9 000
852 85228 0830
855 85502 0920 110 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 156 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Numer
zadania

Z adanie nazwa N um er
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Bystrzyca

Kłodzka
U M iG 2

Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  o chrony przeciwpożarowej i 

ratow nictw a 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 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G o tow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  o b ro ny państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 300

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 

przedsiębiorców
752 752 12 2020 450

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny
13.1. Pom oc  1 Integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 305 7 00

852 16 2030 434  0 00

852 19 2010

2030

286 

4 5 4  100

13.1.2.2. W sp ieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010 73 6  050

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw ian ia oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 852 30 2030 4 0 6  500

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 5 567  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 8  3 23  000

85504 2010 396  000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Sp raw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

F inansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - d ow o d y  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

7 50 7 50 11 2010 160  500

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw an iem  zezwoleń

7 50 75011 2010 4 3  335

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp  do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.1.

Kształtowanie w arunków  

funkcjonow ania i rozwoju system u 

opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
N adzór i kontrola nad lecznictwem uzdrow iskow ym  

oraz gm inam i uzdrow iskow ym i
758 75814 2870 173 808

20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 79 4 00

855 85513 2010 60 200

UMiG Suma 17 141 629
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

Celina Marzena Dftedziak
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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Chocianów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 96 520
752 75212 2010 300
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 32 200
852 85214 2030 308 800
852 85216 2030 246 000
852 85219 2010
852 85219 2030 222 000
852 85228 2010
852 85230 2030 53 700
855 85501 2060 6 203 000
855 85502 2010 3 741 000
855 85504 2010 341 000
855 85513 2010 23 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 273 620

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie 
budżetowej na rok 2019

URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 80 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 26 000

Razem: 108 000



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

Gmina N um er
funkcji F unkcja nazwa

N um er
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Chocianów U M iG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  o chrony 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 1 0 0 0

9
Kultura i dziedzictwo 

narodow e
9.1.

Ochrona 1 popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodow ej w  kraju i za 

granicą

9.1.1.

Ochrona m ateria lnego dziedzictwa 

ku lturow ego i miejsc pam ięci 

narodow ej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad m iejscami pam ięci narodowej oraz 

grobam i i cm entarzam i w ojennym i
710 71035 2020 4 000

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  o b ro ny państw a
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 300

11.4.2.4.
Szkolenie obronne  adm inistracji publicznej 1 

przedsiębiorców
752 752 12 2020 500

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 308 800

852 16

85219

2030

2010

2030

246  000  

222 0 00

13.1.2.2. W spieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203

85228

85230

2010

2010

2030 53  70013.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 3 7 4 1  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 6 203 000

85504 2010 341 000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do  in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Sp raw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - d ow o d y  osobiste, 

ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 76  000

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu  terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw an iem  zezwoleń

750 75011 2010 20 520

20 Zdrow ie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i d ostęp  do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
O płacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o so b y  upraw nione
852 85213 2030 32 200

855 85513 2010 23 600
U M iG  Sum a 11 2 73  6 20



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).



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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 36 195
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 45 500
852 85214 2030 439 100
852 85216 2030 339 000
852 85219 2010 381
852 85219 2030 236 700
852 85228 2010
852 85230 2030 138 000
855 85501 2060 5 389 000
855 85502 2010 3 213 000
855 85504 2010 256 000
855 85513 2010 25 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 119 576

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Fini.nsiu.v i SuJic/u



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY CHOJNÓW

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 45 000

Razem: 100 000



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

Gmina Typ
N um er
funkcji

F unkcja nazwa
N um er
zadania

Z adanie nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Chojnów UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratow nictw a oraz ochrona ludności
2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.I.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do o b ro ny państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
7 52 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 439  100

8 52 16 2030 339 000

85219 2010

2030

381 

236  700

13.1.2.2. W sp ieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 138 000

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 3 213 0 00

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 5 389 000

85504 2010 2 5 6  000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 28 500

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu  terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 7 695

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

O płacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie 1 refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 45 500

855 85513 2010 25 500

U G  Sum a 1 0  1 19  576



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).



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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 137 795
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 47 000
852 85214 2030 378 100
852 85216 2030 357 000
852 85219 2010 2 095
852 85219 2030 317 500
852 85228 2010 57 009
852 85230 2030 63 200
855 85501 2060 5 878 000
855 85502 2010 3 832 000
855 85504 2010 285 000
855 85513 2010 48 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 404 599

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Celi:

r i n c n s c Y ' /  i -j



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA CHOJNÓW

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 5 000
855 85502 0920 55 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 31 000

Razem: 96 000



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

Gmina
N um er
funkcji

F unkcja nazwa Num er
zadania Z adanie nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Chojnów U M 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  o chrony przeciwpożarowej i 

ratow nictw a oraz ochrona ludności
2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cywilnej o raz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  ob ro ny państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 752 12 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 378  100

85216 2030 357  000

85219 2010

2030

2 095 

317 500

13.1.2.2. W sp ieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 57 0 09

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 63 200

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 3 8 32  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 5 878  000

85504 2010 285 000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna 1 obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 108 500

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu  terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw an iem  zezwoleń

750 75011 2010 29 295

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i d ostęp  do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o so b y  upraw nione
852 85213 2030 4 7  0 00

855 85513 2010 4 8  600

UM Suma 11 404 599



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

Z up. WO SKIEGO

Celin^fńrtSU ^7/edziak 
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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Ciepłowody

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 970
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 100
852 85214 2030 11 100
852 85216 2030 90 000
852 85219 2010
852 85219 2030 71 500
852 85228 2010
852 85230 2030 11 400
855 85501 2060 1 714 000
855 85502 2010 1 081 000
855 85504 2010 74 000
855 85513 2010 15 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 095 570

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY CIEPŁOWODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 2 000

Razem: 28 000



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

Gmina
_  N um erTyp ffunkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

„  , Num er 
Z adanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

C iepłow ody UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności
2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cywilnej o raz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do o b rony państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obro nne  adm inistracji publicznej i 

przedsiębiorców
752 75212 2020 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 1 1 1 0 0

8 5216 2030 90 000

85219 2010

2030 7 1 5 0 0

13.1.2.2. W sp ieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 1 1 4 0 0

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się  osobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 1 0 8 1 0 0 0

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 1 7 14  000

85504 2010 74  000

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 750 11 2010 1 1 0 0 0

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw an iem  zezwoleń

750 750 11 2010 2 9 70

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

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 12 100

855 85513 2010 15 000

U G  S u m a 3 095 570



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

' W ' J U h /
Celina Marzena Dxiedziak

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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Cieszków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 37 465
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 600
852 85214 2030 231 600
852 85216 2030 105 000
852 85219 2010 1 238
852 85219 2030 96 000
852 85228 2010
852 85230 2030 89 300
855 85501 2060 3 450 000
855 85502 2010 2 180 000
855 85504 2010 141 000
855 85513 2010 7 400
921 92121 2020
925 92503 2030 3 000

ogółem 6 356 803

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie 
budżetowej na rok 2019

URZĄD GMINY CIESZKÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 15 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 25 000

Razem: 43 000



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 unkcja nazwa

N um er
zadania Z adanie nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

C ieszków UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  o chrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności
2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  o b ro ny państw a
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 200

12 Środow isko 12.2. Kształtowanie b ioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. i Form y ochrony przyrody 925 92503 2030 3 000

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o só b  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rog ram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 231 600

85216 2030 105 000

85219 2010

2030

1 2 3 8  

9 6  000

13.1.2.2. W spieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw ian ia oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 89 300

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 2  180 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 3 4 5 0  000

85504 2010 141 000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Sp raw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

F inansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

7 50 75011 2010 29 500

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw aniem  zezwoleń

7 50 750 11 2010 7  965

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp  do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 13 600

855 85513 2010 7 4 00

U G  S u m a 6  3 56  803



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).



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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czarny Bór

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18415
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 100
852 85214 2030 52 800
852 85216 2030 80 000
852 85219 2010
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010
852 85230 2030 100 600
855 85501 2060 2 511 000
855 85502 2010 1 681 000
855 85504 2010 132 000
855 85513 2010 9 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 681 315

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY CZARNY BÓR

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie
budżetowej na rok 2019

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 5 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 9 000

Razem: 17 000



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

Gmina Typ
N um er
funkcji

F unkcja nazwa
Numer
zadania

Z adanie nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Czarny Bór UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

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 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

1 n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  o b ro ny państw a
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 752 12 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne  adm inistracji publicznej i 

przedsiębiorców
752 752 12 2020 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 52 800

852 16 2030 80 000

85219 2010

2030 84 900

13.1.2.2. W sp ieran ie  osób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw ian ia oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 100 600

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci 1 opiekujących się osobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 1  6 81  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 2  5 11  000

85504 2010 132 000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obyw atela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

F inansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - d ow o dy  osobiste, 

ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 14 500

16.1.4.

System  adm inistracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

F inansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 3 915

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrowotnej i d ostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 10 100

855 85513 2010 9 000

U G  Sum a 4  6 81  315



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Czernica

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

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

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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

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



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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czernica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 84 455
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 900
852 85214 2030 108 000
852 85216 2030 132 000
852 85219 2010 286
852 85219 2030 130 100
852 85228 2010
852 85230 2030 53 300
855 85501 2060 9 812 000
855 85502 2010 2 899 124
855 85504 2010 559 000
855 85513 2010 6 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 803 165

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

r y .r -



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie 
budżetowej na rok 2019

URZĄD GMINY CZERNICA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 12 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 24 000

Razem: 37 000



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 Funkcja nazwa

Num er
zadania

„  . . Num er Z adanie nazwa
podzadania

Nazwa podzadania Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P arag ra f Kwota

Czernica UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności
2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura 1 dziedzictwo 

narodow e
9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodow ej w  kraju i za 

granicą

9.1.1.

Ochrona m ateria lnego dziedzictwa 

ku ltu row ego i miejsc pam ięci 

narodow ej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad m iejscami pam ięci narodow ej oraz 

grobam i i cm entarzam i w ojennym i
710 71035 2020

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do o b ro ny państwa
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 108 000

85216 2030 132  000

85219 2010

2030

286 

130  100

13.1.2.2. W spieran ie  o só b  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 53  300

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 2 895 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 9 8 12  000

85504 2010 559  000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010 4 124

16 Spraw y obyw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna 1 obsługa 

adm inistracyjna obywatela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 750 11 2010 66 500

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw an iem  zezwoleń

750 750 11 2010 17 955

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja sk ładek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za osoby 

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 16  900

855 85513 2010 6 800

U G  Sum a 13 8 03  165



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).



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 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Długołęka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 400
750 75011 2010 158 750
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 400
852 85214 2030 115 100
852 85216 2030 117 000
852 85219 2010 8 734
852 85219 2030 289 000
852 85228 2010
852 85230 2030 57 500
855 85501 2060 18 207 000
855 85502 2010 5 003 000
855 85504 2010 1 038 000
855 85513 2010 26 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 25 036 984

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z lip.

CrV-f-n ■>,'.”r7ry>n



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie 
budżetowej na rok 2019

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 40 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 30 000

Razem: 75 000



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

G mina
_  N um er
> y p  , ..funkcji F unkcja nazwa

N um er
zadania Zadanie nazwa Num er

podzadania
Nazwa podzadania

Numer
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Długołęka UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej 1 

ratownictwa oraz ochrona ludności
2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i dziedzictwo 

narodow e
9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 1 

tożsam ości narodow ej w  kraju i za 

granicą

9.1.1.

Ochrona m ateria lnego dziedzictwa 

ku lturow ego i miejsc pamięci 

narodow ej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad m iejscami pam ięci narodow ej oraz 

grobam i i cm entarzam i w ojennym i
710 71035 2020 400

11
Bezpieczeństw o zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic
11.4.

G otow ość  struktu r adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  o b rony państw a
11.4.2.

Pozam ilitarne przygotow ania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny
752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieran ie  rodziny
13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W sp ieran ie  o só b  zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym
13.1.2.1.

W sparcie  f inan sow e zadań i p rog ram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 115 100

85216

85219

2030

2010

2030

117 000 

8 734 

289 0 00

13.1.2.2. W spieran ie  osób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie dożyw iania oraz pom oc 

żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 57  500

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychow ujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alim entacyjnego i zasiłki dla op iekunów
855 85502 2010 5 0 03  0 00

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 18 2 07  000

85504 2010 1 0 38  000

13.4.1.6.
W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do in strum entów  polityki na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Sp raw y obywatelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cyw ilnego

750 75011 2010 125 000

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu  terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu adm inistracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obyw ateli i z w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 33 7 50

20 Zdrowie 20.1.
System  opieki zdrow otnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie 1 refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państw a za o soby  

upraw nione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja sk ładek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państw a za o soby  upraw nione
852 85213 2030 14 4 00

855 85513  2010 26 700
U G  Su m a 25 0 3 6  984


