
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 POLNOŚLĄSKIEGO
i V 1 k> /

C elina  lena D 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

UG Nowa Ruda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 850
752 75212 2010 300
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 36 000
852 85214 2030 179 800
852 85216 2030 277 000
852 85219 2010
852 85219 2030 192 700
852 85228 2010
852 85230 2030 143 700
855 85501 2060 4 752 000
855 85502 2010 3 292 000
855 85504 2010 252 000
855 85513 2010 32 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 229 550

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



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 NOWA RUDA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 90 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 40 000

Razem: 136 000

Z up. WOJEWODY-DOLNOŚLASKiECO
/

C elin a  M arzena D ziedziak  
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 Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
Z ad anie nazwa

Num er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
Nazw a działania Ozial Rozdział P aragraf K wota

Now a Ruda UG 2 Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3. System  och rony  przec iw pożarow e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1. W  Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  
cyw ilne j o raz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezp ieczeństw o  zew nętrzne 

i n iena rusza lność gran ic
11.4. G o tow ość  s truk tu r adm in istracy jno- 

gospodarczych kraju d o  o b rony  państw a
11.4.2. Pozam ilita rne przygotow an ia  

ob ronne
11.4.2.2. Zaspokajan ie po trzeb  S ił Zbro jnych i w o jsk 

so juszn iczych przez se k to r pozam ilita rny
752 75212 2010 300

11.4.2.4. Szko len ie ob ronne  adm in istracji pub licznej i 
p rzeds ięb io rców

752 75212 2020 300

13 Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 

w sp ie ran ie  rodziny
13.1. Pom oc  i in tegracja społeczna 13.1.2. W sp ie ran ie  osób zagrożonych 

w yk luczen iem  spo łecznym
13.1.2.1. W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 

zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 179 800

85216 2030 277 000
85219 2010

2030 192 700
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 143 700

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  
dzieci i op ieku jących  się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1. Św iadczen ia  rodzinne, św iadczen ia z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la  o p iekunów

855 85502 2010 3 292 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 4 752 000
85504 2010 252 000

13.4.1.6. W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie dostępu  
do in s trum en tów  p o lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1. Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracy jna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu  cyw ilnego  oraz dokum enty  
tożsam ośc i

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - d ow od y  osob iste , 

ew idenc ja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 55 000

16.1.4.
System  adm in istracji pub liczne j i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow an ie , nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 14 850

20 Zdrow ie 20.1. System  op ie k i zd row o tne j i do s tęp  do 
św iadczeń op iek i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 
budżetu  państw a za osoby 
upraw n ione

20.1.3.1. Opłacan ie  i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  
zd row o tne  z budżetu państw a za o soby  up raw n ione

852 85213 2030 36 000

855 85513 2010 32 900
UG Sum a 9 229  550

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
1 '■

C elina  M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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

a .  m , -  . / .
C elina M arzena D 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

UM Nowa Ruda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 269 875
752 75212 2010 400
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 588 840
852 85213 2030 55 700
852 85214 2030 393 500
852 85216 2030 424 000
852 85219 2010
852 85219 2030 332 500
852 85228 2010 5 928
852 85230 2030 419 700
855 85501 2060 8 016 000
855 85502 2010 6 021 000
855 85504 2010 429 000
855 85513 2010 44 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 002 143

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.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



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 NOWA RUDA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830 10 000
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 114 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 67 000

Razem: 203 000

z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M d t iik a  D ziedziak  
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 Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
Z ad anie nazwa

Num er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Now a Ruda UM 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3.
System  och rony  p rzec iw poża row e j i 

ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności
2.3.3. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.

W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  

cyw ilne j o raz realizacja innych zadań
754 75414 2010 100 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nętrzne 
i n ienarusza lność gran ic

11.4.
G o tow ość  s truk tu r adm in istracyjno- 

gospodarczych kraju d o  ob rony  państw a
11.4.2.

Pozam ilita rne przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  S ił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny
752 75212 2010 400

11.4.2.4.
S zko len ie  o b ronne  adm in istracji pub licznej i 
p rzeds ięb io rców

752 75212 2020 500

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. P om oc i in tegracja społeczna 13.1.2.
W sp ie ran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  społecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 393 500

85216 2030 424 000
85219 2010

2030 332 500 

588 840 

5 928

13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzen iam 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 nościow a dla najuboższych
852 85230 2030 419  700

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących 
dz ie c i i op ieku jących się osobam i 

n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 6 021  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 8 016  000
85504 2010 429  000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży  i rodzin  w  zakresie  d ostępu  

do  in strum en tów  po lityk i na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  pub liczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.

16.1.4.

Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu  cyw ilnego  o raz dokum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej -  dow ody  osob iste , 
ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 212 500

System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łpraca z je dnostkam i 
sam orządu te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 57 375

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row otne j i dostęp  do 
św iadczeń op iek i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row otne  z 
budżetu  państw a za osoby 
up raw n ione

20.1.3.1.
Opłacan ie  i re fundacja sk ładek  na ubezp ieczen ie 
zd row o tne  z budżetu państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 55 700

855 85513 2010 44 200
UM Suma 17 002 143
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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

C elina  M aĄ en a D 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 Nowogrodziec

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500
750 75011 2010 118 745
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 24 300
852 85214 2030 101 300
852 85216 2030 188 000
852 85219 2010
852 85219 2030 236 200
852 85228 2010
852 85230 2030 172 500
855 85501 2060 8 378 000
855 85502 2010 5 195 000
855 85504 2010 410 000
855 85513 2010 55 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 883 745

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
■' - M iT  /

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

U R Z Ą D  M IA S T A  I G M IN Y  N O W O G R O D Z IE C

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 135 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 64 000

Razem: 208 000

z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D ziedziak  
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 Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Z ad anie nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Now ogrodziec U M iG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  

i porządek pub liczny
2.3.

System  och rony  p rzec iw poża row e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona  cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  
cyw ilne j oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 10 0 0

9
Ku ltura i dz iedz ic tw o  
narodow e

9.1.
O chrona i popu laryzacja dz iedz ic tw a i 
to żsam ośc i narodow e j w  kraju i za 
g ran icą

9.1.1.
O chrona m ate ria lnego  dziedzic tw a 
ku ltu row ego  i m ie jsc pam ięci 
narodow ej w  kraju i za gran icą

9.1.1.7.
O pieka nad m ie jscam i pam ięc i narodow ej oraz 
g robam i i cm en ta rzam i w o jennym i

710 71035 2020 2 500

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne 
i n ienarusza lność gran ic

11.4.
Go tow ość  s tru k tu r adm in istracy jno- 
gospodarczych kraju do obrony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne przygotowan ia 
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  S ił Zbrojnych i w o jsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 300

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc  i in tegracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  finansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 101 300

85216 2030 188 000
85219 2010

2030 236 200
13.1.2.2. W sp ie ran ie  o sób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 172 500

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  
dz ie c i i op ieku jących s ię  o sobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 5 195 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 8 378 000
85504 2010 410  000

13.4.1.6.
W sparcie  kob ie t w  c iąży  i rodzin  w  zakresie  dostępu  

d o  in strum en tów  po lityk i na rzecz rodziny
855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cyw ilnego  oraz d okum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osobiste , 

ew idenc ja  ludności, re jestracja zdarzeń  stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 93 500

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 

w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu te ry to ria lnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 

o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 25 245

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row o tne j i d ostęp  do 
św iadczeń  op ie k i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i re fundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row otne  z 

b udżetu  państw a za osoby 
up raw n ione

20.1.3.1.
O płacan ie  i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  
zd row o tne  z budżetu  państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 24 300

855 85513 2010 55 900
U M iG  Sum a 14 883 745

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 PDLNOŚLĄSKIEGO

C elina M arzena Dziedziak  
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 Oborniki Śląskie

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 247 650
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 53 700
852 85214 2030 167 800
852 85216 2030 403 000
852 85219 2010
852 85219 2030 283 300
852 85228 2010
852 85230 2030 47 000
855 85501 2060 10 488 000
855 85502 2010 5 157 000
855 85504 2010 531 000
855 85513 2010 69 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 449 350

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 up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina  M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

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 120 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 70 000

Razem: 192 000

Z up. WOJEWODYr^LNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak  
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
I N u m er

Typ r  i ••funkcji
Funkcja nazwa

Num er
zadania Z ad anie nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania N azw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

O born ik i Ś ląskie U M iG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  

i porządek pub liczny
2.3.

System  o ch rony  p rzec iw poża row e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony 

cyw ilne j o raz rea lizacja innych zadań
754 75414 2010 10 0 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne 

i n iena rusza lność gran ic
11.4.

G o tow ość  s tru k tu r adm in istracyjno- 

gospodarczych kraju do  ob rony  państw a
11.4.2.

Pozam ilita rne  przygotow an ia  
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  Sił Zbro jnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 300

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i in tegracja społeczna 13.1.2.
W sp ie ran ie  osób  zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  finansow e zadań  i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 167 800

85216 2030 403 000
85219 2010

2030 283 300
13.1.2.2. W sp ie ran ie  osób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 47 000

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących 
dz ie c i i op ieku jących się o sobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 5 157 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 10 488  000
85504 2010 531 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do in s trum en tów  p o lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  pub liczna i obsługa 

adm in istracyjna obyw ate la
16.1.1.

Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu cyw ilnego  oraz d okum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osobiste , 
ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 195 000

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łpraca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 

zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 52 650

20 Zdrow ie 20.1.
System  op ie k i zd row o tne j i dostęp  do 
św iadczeń  op iek i zd row otne j

20.1.3.

O p łacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 

budżetu państw a za osoby 
upraw n ione

20.1.3.1.
Opłacan ie  i re fundacja sk ładek  na ubezp ieczen ie  
zd row o tne  z budżetu państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 53 700

855 85513 2010 69 600
U M iG  Sum a 17 449 350

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
i' A U /y

C elina  M arzena D ziedzuik  
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.25.2019.KSz Wrocław, dnia 19 lutego 2019 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

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  M arzena D 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

UG Oleśnica

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 600
750 75011 2010 64 135
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 23 800
852 85214 2030 40 200
852 85216 2030 186 000
852 85219 2010 4 672
852 85219 2030 140 800
852 85228 2010
852 85230 2030 75 700
855 85501 2060 8 499 000
855 85502 2010 4 520 000
855 85504 2010 401 000
855 85513 2010 23 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 981 007

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 up. WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO

C elina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



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 OLEŚNICA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 32 000

Razem: 104 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

' v uOMią  /
C elina M arzena D ziedziak  

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
N um er

Typ funkcji
Funkcja nazwa

Num er
zadania

Z ad anie nazwa
Num er

podzadania
Nazw a podzadania Num er

działania Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

O leśnica UG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  

i porządek pub liczny
2.3.

System  och rony  przec iw pożarow e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  
cyw ilne j o raz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 00 0

9
Kultura i d z iedz ic tw o  
narodow e

9.1.
O chrona i popu laryzacja dz iedz ic tw a i 
to żsam ośc i narodow e j w  kraju i za 
gran icą

9.1.1.
O chrona m ate ria lnego  dziedzic tw a 
ku ltu row ego  i m ie jsc pam ięci 
narodow e j w  kraju i za g ran icą

9.1.1.7.
O pieka nad m ie jscam i pam ięci narodow e j oraz 
g robam i i cm en ta rzam i w o jennym i

710 71035 2020 600

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne 
i n ienarusza lność gran ic

11.4.
G o tow ość  s tru k tu r adm in istracyjno- 

gospodarczych  kraju do o b rony  państw a
11.4.2.

Pozam ilita rne  przygotow an ia  
o b ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  Sił Zbro jnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 300

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i in tegracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  społecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 40 200

85216 2030 186 000
85219 2010

2030
4  672 

140 800
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie  dożyw ian ia  o ra z pom oc 
żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 75 700

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  
dzieci i op ieku jących  się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia  rodzinne, św iadczen ia z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 4 520 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 8 499  000
85504 2010 401  000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie dostępu  
do in s trum en tów  p o lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracy jna obyw ate la

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - d ow od y  osob iste , 
ew idenc ja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 50 500

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow an ie , nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 

zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 
ob yw a te li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 13 635

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row o tne j i do s tęp  do 
św iadczeń op iek i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 
budżetu państw a za osoby 

upraw n ione

20.1.3.1.
O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  
zd row o tne  z budżetu państw a za o soby  up raw n ione

852 85213 2030 23 800

855 85513 2010 23 800
U G  Sum a 13 981 007

2  up vy0JEVVODY d o ln o ś lą s k ie g o

Cen ™ ^ f  a Dzied^ k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Oleśnica

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 pOLNOŚLASKIEGO

C e lin a  M arzena D zied iia k  
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

UM Oleśnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 11 000
750 75011 2010 497 205
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 1 009 440
852 85213 2030 98 800
852 85214 2030 69 500
852 85216 2030 736 000
852 85219 2010 15 698
852 85219 2030 433 900
852 85228 2010 24 688
852 85230 2030 193 800
855 85501 2060 16 773 000
855 85502 2010 9 622 000
855 85504 2010 882 000
855 85513 2010 97 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 30 465 831

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 up. WOJEWOOY.DOLNOŚUĄSKIEGO
' < t M .

C elina  M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA OLEŚNICA

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 1 000
852 85203 0830 20 000
852 85228 0830 10 000
855 85502 0920 200 000
855 85502 0970 16 000
855 85502 0980 150 000

Razem: 397 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

i\ j O IM  /
C elin a  M arzeno D7.ied.ziak 

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
i  N um er  

funkcji
Funkcja nazwa

N um er
zadania

„  , N um er  
Z ad anie nazwa

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf K wota

O leśnica U M 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3.
System  o ch rony  p rzec iw poża row e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3 .3.I.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony  

cyw ilne j o raz realizacja innych zadań
754 75414 2010 10 0 0

9
Kultura i dz iedz ic tw o  

narodow e
9.1.

O chrona i popu laryzacja dz iedz ic tw a i 
to żsam ośc i narodow ej w  kraju i za 
g ran icą

9.1.1.
O chrona m ateria lnego  dziedzic tw a 
ku ltu row ego  i m ie jsc  pam ięci 

narodow e j w  kraju i za g ran icą

9.1.1.7.
Opieka nad m ie jscam i pam ięci narodow e j o raz 
g robam i i cm en ta rzam i w o jennym i

710 71035 2020 1 100 0

11
Bezp ieczeństw o zew nętrzne 
i n ienarusza lność gran ic

11.4.
G o tow ość  stru k tu r adm in istracyjno- 

gospodarczych kraju do ob rony  państw a
11.4.2.

Pozam ilita rne przygotowan ia 
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie potrzeb  Sił Zbrojnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 400

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób  zagrożonych 

w ykluczen iem  spo łecznym
13.1.2.1.

W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 69 500

85216 2030 736 000
85219 2010

2030
15 698 

433  900
13.1.2.2. W sp ie ran ie  o sób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010 1 009 440

85228 2010 24 688

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

852 85230 2030 193 800

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin w ychow ujących 
dzieci i op ieku jących się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 9 622 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 16 773 000
85504 2010 882 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie dostępu  
do in s tru m en tów  po lityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 

stanu  cyw ilnego  oraz d okum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow anie, nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - d ow od y  osob iste , 
ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 391 500

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 

w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow an ie , nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 

zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 

o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 105 705

20 Zdrow ie 20.1.
System  op ie k i zd row o tne j i dostęp  do 
św iadczeń  op ie k i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 
budżetu państw a za osoby 
up raw n ione

20.1.3.1.
Opłacan ie  i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie 
zd row otne  z budżetu  państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 98 800

855 85513 2010 97 400 

30 465 831U M  Sum a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena Dziedziak  
D YREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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

. 'V
C elina  M arzena D 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 Olszyna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 800
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 27 100
852 85214 2030 223 200
852 85216 2030 219 000
852 85219 2010
852 85219 2030 114 500
852 85228 2010 34 474
852 85230 2030 83 400
855 85501 2060 2 807 000
855 85502 2010 2 812 000
855 85504 2010 149 000
855 85513 2010 49 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 570 974

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. 2 ̂  pp..NoSLASKIEGO

C eliru i Ma.rz.ena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY OLSZYNA

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 24 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 20 000

Razem: 46 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a  M arzeha D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa U' 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
Z ad anie nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf K wota

O lszyna U M iG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3.
System  o ch rony  p rzec iw poża row e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3 .3.I.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony  

cyw ilne j o raz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nętrzne 

i n ienarusza lność gran ic
11.4.

G o tow ość  stru k tu r adm in istracyjno- 
gospodarczych kraju do ob rony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie potrzeb  Sił Zbrojnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 200

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ie ran ie  o sób  zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  f inansow e zadań  i p rog ram ów  realizacji 
zadań  pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 223 200

85216 2030 219 000
85219 2010

2030 114 500
13.1.2.2. W sp ie ran ie  o sób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010 34 474

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

852 85230 2030 83 400

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparcie  rodzin w ychow ujących  
dzieci i op ieku jących  się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la  op iekunów

855 85502 2010 2 812 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 2 807 000

85504 2010 149 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin w  zakresie dostępu  
do in s tru m en tów  po lityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 

adm in istracyjna obyw ate la
16.1.1.

Ew idencja ludności, re jestracja 

stanu  cyw ilnego  oraz d okum enty  

tożsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow anie, nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 

zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osob iste , 
ew idencja ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 40 000

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow anie, nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 10 800

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row otne j i dostęp  do 

św iadczeń op iek i zd row otne j
20.1.3.

O płacan ie i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row otne  z 
budżetu państw a za osoby 

up raw n ione

20.1.3.1.
Opłacan ie  i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie 

zd row otne  z budżetu państw a za osoby  upraw n ione
852 85213 2030 27 100

855 85513 2010 49 300
U M iG  Sum a 6 570 974

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Oława

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

n . . 1 m
L e lin a  M arzena D 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

UG Oława

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 420
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 630 900
852 85213 2030 22 600
852 85214 2030 26 300
852 85216 2030 189 000
852 85219 2010 7 452
852 85219 2030 178 900
852 85228 2010
852 85230 2030 25 900
855 85501 2060 8 455 000
855 85502 2010 4 164 000
855 85504 2010 454 000
855 85513 2010 37 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 251 272

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 up. WOJEWODY#ę>LNOŚLASKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY OŁAWA

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 6 000
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 25 000

Razem: 88 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

. '
C elina  M arzena D ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

/



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

G m ina Typ
N u m er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Z ad anie nazwa
Num er

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Oława UG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  

i porządek pub liczny
2.3.

System  och rony  przec iw pożarow e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko len ia i akcje in fo rm acy jne z zakresu obrony  

cyw ilne j oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 10 0 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nętrzne 

i n ienarusza lność gran ic
11.4.

G o tow ość  stru k tu r adm in istracyjno- 
gospodarczych kraju d o  ob rony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie potrzeb  S ił Zbro jnych i w o jsk  
so juszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 300

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1. W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań p om ocy spo łecznej

852 85214 2030 26 300

85216 2030 189 000

85219 2010
2030

7 452 

178 900
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203

85228
2010

2010

630 900

13.1.2.6.
Pom oc państw a w  zakresie  d ożyw ian ia  oraz pom oc 
żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 25 900

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  

dz ie c i i op ieku jących  się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia  rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 4 164 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 8 455 000

85504 2010 454 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie  d ostępu  
d o  in s tru m en tów  po lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  pub liczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu cyw ilnego  oraz d okum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - d ow od y  osobiste , 
ew idenc ja  ludności, re jestracja zdarzeń  stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 46  000

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 

w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 12 420

20 Zdrow ie 20.1.
System  op ie k i zd row o tne j i d ostęp  do 
św iadczeń  op ie k i zd row otne j

20.1.3.

O p łacan ie  i refundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 

budżetu  państw a za osoby 
up raw n ione

20.1.3.1.
O płacan ie  i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie 
zd row otne  z budżetu  państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 22 600

855 85513 2010 37 500
U G  Sum a 14 251 272

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D z iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Oława

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

<y -OM.
C elin a  M arzena D 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

UM Oława

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 11 700
750 75011 2010 455 295
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 72 000
852 85214 2030 35 600
852 85216 2030 532 000
852 85219 2010 2 214
852 85219 2030 383 900
852 85228 2010
852 85230 2030 50 700
855 85501 2060 13 878 000
855 85502 2010 7 640 124
855 85504 2010 789 000
855 85513 2010 81 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 933 433

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

A fa itii .
Celina M arzena D ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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 OŁAWA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 190 000
855 85502 0970 12 000
855 85502 0980 150 000

Razem: 353 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
/>• | ’ '' ) 

C elina  M a rż ś k t  Dz.iedziak 
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 Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  . . Num er  Z ad anie nazwa
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Oława UM 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3.
System  och rony  przec iw pożarow e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  

cyw ilne j oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 100 0

9
Ku ltura i d z iedz ic tw o  
narodow e

9.1.
O chrona i popu laryzacja dz iedz ic tw a i 
to żsam ośc i narodow e j w  kraju i za 
g ran icą

9.1.1.
O chrona m ateria lnego  dziedzic tw a 
ku ltu row ego  i m ie jsc pam ięci 
narodow e j w  kraju i za gran icą

9.1.1.7.
O pieka nad m ie jscam i pam ięci narodow e j oraz 
g robam i i cm en ta rzam i w o jennym i

710 71035 2020 1170 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne  

i n ienarusza lność gran ic
11.4.

G o tow ość  s tru k tu r adm in istracyjno- 
gospodarczych kraju do ob rony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne przygotowan ia 
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  S ił Zbro jnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 400

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 

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

W sp ieran ie  osób zagrożonych 
w ykluczen iem  społecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  finansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 35 600

85216 2030 532 000
85219 2010

2030

2 214 

383 900
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób  z zaburzen iam 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 nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 50 700

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  
dz ie c i i op ieku jących s ię  o sobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 7  636 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 13 878 000
85504 2010 789 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie dostępu  
do in s tru m en tów  p o lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 124

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  pub liczna i obsługa 

adm in istracyjna obyw ate la
16.1.1.

Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu  cyw ilnego  o ra z dokum enty  
tożsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osob iste , 

ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 358 500

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 

o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 96 795

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row o tne j i d ostęp  do 

św iadczeń  op ie k i zd row otne j
20.1.3.

Opłacan ie  i re fundacja sk ładek  na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 

budżetu państw a za osoby 
upraw n ione

20.1.3.1.
O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  
zd row otne  z budżetu państw a za osoby  up raw n ione

852 85213 2030 72 000

855 85513 2010 8 1 5 0 0
UM Suma 23 933 433

Z up. WOJEWODY DOJLNOŚLĄSklEGO

C e lin a  M arzena D ziedziak  
D YREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Osiecznica

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
■ o n o

C elina  M arzena D 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

UG Osiecznica

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 48 895
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 100
852 85214 2030 72 300
852 85216 2030 173 000
852 85219 2010 738
852 85219 2030 138 800
852 85228 2010
852 85230 2030 60 400
855 85501 2060 4 192 000
855 85502 2010 2 637 000
855 85504 2010 221 000
855 85513 2010 28 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 596 333

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
I \ ' JfJi / y  i . /

C elina  Marzena. D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY OSIECZNICA

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 33 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 19 000

Razem: 59 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena Dziedziak  
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)

_  . _  Num er  
G m ina ły p  . . . .

funkcji
Funkcja nazwa

Num er
zadania

_  , Num er  
Z ad anie nazwa

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

O siecznica UG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  

i po rządek  pub liczny
2.3.

System  o ch rony  p rzec iw poża row e j i 

ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności
2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1.

W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony  

cyw ilne j o ra z rea lizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

9
Ku ltura i d z iedz ic tw o  
narodow e

9.1.

O chrona i popu laryzacja dz iedz ic tw a i 
to żsam ośc i narodow e j w  kraju i za 
gran icą

9.1.1.
O chrona m ateria lnego  dziedzic tw a 
ku ltu row ego  i m ie jsc pam ięci 
narodow e j w  kraju i za gran icą

9.1.1.7.
Opieka nad m ie jscam i pam ięci narodow ej oraz 
g robam i i cm en ta rzam i w o jennym i

710 71035 2020 15 0 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne 
i n iena rusza lność gran ic

11.4.
G o tow ość  s tru k tu r adm in istracy jno- 
gospodarczych  kraju do ob rony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne  przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  Sił Zbro jnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 200

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 

w sp ie ran ie  rodziny
13.1. Pom oc i in tegracja społeczna 13.1.2.

W sp ie ran ie  osób  zagrożonych 

w yk luczen iem  spo łecznym
13.1.2.1.

W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 72 300

85216 2030 173 000

85219 2010

2030

738 

138 800

13.1.2.2. W sp ie ran ie  o sób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 60 400

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących  
dz ie c i i op ieku jących się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 2 637 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 4 192 000

85504 2010 221 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie  dostępu  
do in s tru m en tów  po lityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.

Ew idencja ludności, re jestracja 

stanu  cyw ilnego  o ra z dokum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow an ie , nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osob iste , 

ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 38 500

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.

F inansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 

ob yw a te li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 10 395

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row o tne j i do s tęp  do 
św iadczeń  op ie k i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i re fundacja sk ładek  na 
ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 
budżetu  państw a za osoby 
upraw n ione

20.1.3.1.
Opłacan ie  i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  
zd row o tne  z b udżetu  państw a za osoby  up raw n ione

852

855

85213

85513

2030

2010

21 100 

28 400

U G  Sum a 7 5 9 6 3 3 3

Z up. WOJEWODY QOLNOŚMSKIEGO

. ( y jJ O m
C elin a  M arzena D ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Paszowice

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

C elina  M a D 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

U G Paszowice

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 970
752 75212 2010 200
752 75212 2020 350
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 200
852 85214 2030 55 400
852 85216 2030 62 000
852 85219 2010 5 028
852 85219 2030 61 900
852 85228 2010
852 85230 2030 27 800
855 85501 2060 2 038 000
855 85502 2010 1 246 000
855 85504 2010 104 000
855 85513 2010 8 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 631 848

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY PASZOWICE

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 12 000
855 85502 0970
855 85502 0980 11 000

Razem: 23 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena D ziedziak  
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
N um er

T yp o . ..funkcji
Funkcja nazwa

Num er
zadania

_  . Num er  
Z ad anie nazwa

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Paszow ice UG 2 Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i porządek pub liczny

2.3. System  och rony  p rzec iw poża row e j i 

ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności
2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1. W  Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  

cyw ilne j o raz rea lizacja innych zadań
754 75414 2010 1000

11 Bezp ieczeństw o  zew nętrzne 
i n iena rusza lność gran ic

11.4. G o tow ość  s truk tu r adm in istracy jno- 
gospodarczych kraju d o  o b rony  państw a

11.4.2. Pozam ilita rne przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2. Zaspokajan ie po trzeb  S ił Zbrojnych i w ojsk 
sojuszn iczych przez se k to r pozam ilita rny

752 75212 2010 200

11.4.2.4. Szko len ie o b ronne  adm in istracji pub licznej i 
p rzedsięb io rców

752 75212 2020 350

13 Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2. W sp ieran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1. W sparcie  finansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 55 400

85216 2030 62 000
85219 2010

2030
5 028 

61 900
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzen iam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 27 800

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących 
d z ie c i i op ieku jących się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1. Św iadczen ia rodzinne, św iadczen ia  z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la op iekunów

855 85502 2010 1 246 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 2 038 000
85504 2010 104 000

13.4.1.6. W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie  dostępu  
do  in strum en tów  po lityk i na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1. Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu cyw ilnego  oraz d okum enty  
to żsam ośc i

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - dow ody  osobiste , 
ew idenc ja  ludności, re jestracja zdarzeń  stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 11000

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 

w spó łpraca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 2 970

20 Zdrow ie 20.1. System  op ie k i zd row o tne j i dostęp  do 
św iadczeń  op ie k i zd row otne j

20.1.3.

Opłacan ie  i re fundacja sk ładek na 
ubezp ieczen ie  zd row otne  z 
b udżetu  państw a za osoby 

up raw n ione

20.1.3.1. O płacan ie  i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie 
zd row otne  z budżetu  państw a za osoby  upraw n ione

852 85213 2030 8 200

855 85513 2010 8 000
U G  Sum a 3 631 848

Z up. W O JE W O D Y ^LN O Ś LĄ Ś K IE G O

C elin a  M arzena D ziedziak  
D YREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Pęcław

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. WOJEWOC

C elin a  M arzena Dziedziak. 
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 Pęcław

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 7 620
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 200
852 85214 2030 81 600
852 85216 2030 53 000
852 85219 2010
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010 14 251
852 85230 2030 38 300
855 85501 2060 1 571 000
855 85502 2010 1 317 000
855 85504 2010 72 000
855 85513 2010 8 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 260 371

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

JC elina  'M a n M a  D7.ied.ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY PĘCŁAW

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 3 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 18 000

Razem: 43 000

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina M arS w a D ziedziak  
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 mina Typ
Num er
funkcji

F unkcja nazwa N um er _  ,Zadanie nazwa
zadania

Num er
podzadania

Nazwa podzadania Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

Pęc ław UG 2
Bezp ieczeństw o  w ew nę trzne  
i po rządek  pub liczny

2.3.
System  och rony  p rzec iw poża row e j i 
ra tow n ic tw a  oraz och rona ludności

2.3.3. O brona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szko lenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu ob rony  
cyw ilne j o ra z realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezp ieczeństw o  zew nę trzne  
i n iena rusza lność gran ic

11.4.
G o tow ość  s tru k tu r adm in istracyjno- 
gospodarczych kraju do ob rony  państw a

11.4.2.
Pozam ilita rne przygotow an ia  
ob ronne

11.4.2.2.
Zaspokajan ie po trzeb  Sił Zbro jnych i w ojsk 

so juszn iczych przez se k to r pozam ilita rny
752 75212 2010 200

13
Zabezp ieczen ie  spo łeczne i 
w sp ie ran ie  rodziny

13.1. P om oc i in tegracja społeczna 13.1.2.
W sp ie ran ie  osób zagrożonych 
w yk luczen iem  spo łecznym

13.1.2.1.
W sparc ie  f inansow e zadań i p rog ram ów  realizacji 
zadań pom ocy spo łecznej

852 85214 2030 8 160 0

85216 2030 53 000
85219 2010

2030 88 700
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób  z zaburzen iam i psych icznym i 852 85203 2010

85228 2010 14 251

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

852 85230 2030 38 300

13.4. W sp ie ran ie  rodziny 13.4.1.
W sparc ie  rodzin  w ychow ujących 

dzieci i op ieku jących  się osobam i 
n iepe łnosp raw nym i

13.4.1.1.
Św iadczen ia  rodzinne, św iadczen ia z funduszu 
a lim en tacy jnego  i zasiłki d la  o p iekunów

855 85502 2010 1 317 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 1 571 000
85504 2010 72 000

13.4.1.6.
W sparc ie  kob ie t w  c iąży i rodzin  w  zakresie dostępu  
do in s trum en tów  po lityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y obyw ate lsk ie 16.1.
Adm in istra cja  publiczna i obsługa 
adm in istracyjna obyw ate la

16.1.1.
Ew idencja ludności, re jestracja 
stanu  cyw ilnego  o ra z dokum enty  
tożsam ośc i

16.1.1.2.

F inansow anie, nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań z 
zakresu adm in istracji rządow ej - d ow od y  osob iste , 

ew idencja  ludności, re jestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 6 000

16.1.4.
System  adm in istracji pub licznej i 
w spó łp raca z jednostkam i 
sam orządu  te ry to ria lnego

16.1.4.6.
F inansow anie, nad zó r i kon tro la  rea lizacji zadań  z 
zakresu adm in istracji rządow ej zw iązanych  z obsługą 
o b yw ate li i z w ydaw an iem  zezw o leń

750 75011 2010 162 0

20 Zdrow ie 20.1.
System  op iek i zd row o tne j i d ostęp  do 

św iadczeń  o p iek i zd row otnej
20.1.3.

Opłacan ie  i re fundacja sk ładek na 

ubezp ieczen ie  zd row o tne  z 
budżetu państw a za osoby 
up raw n ione

20.1.3.1.
O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie  

zd row otne  z budżetu państw a za osoby  up raw n ione
852 85213 2030 7 200

855 85513 2010 8 500
U G  Sum a 3 260  371

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena Dziedzialc 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/


