
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 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 Lwówek Śląski

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 600
750 75011 2010 244 475
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 37 900
852 85214 2030 238 500
852 85216 2030 287 000
852 85219 2010 2 362
852 85219 2030 264 600
852 85228 2010
852 85230 2030 158 800
855 85501 2060 7 900 000
855 85502 2010 5 326 000
855 85504 2010 398 000
855 85513 2010 48 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 909 637

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

/

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

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
855 85502 0920 77 000
855 85502 0970 15 000
855 85502 0980 98 000

Razem: 191 000

Z up. WOJEVVQDY ppLNOŚLĄSKEGO

/

Celina Marzena 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)

G m in a 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

Lw ów ek Śląski UMiG 2
B ezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 
ratow nictw a oraz ochrona ludności

2.3.3. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu  obrony 
cyw ilnej oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i d ziedzictw o 
narodow e

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego dziedzictw a 
ku lturow ego i m iejsc pam ięci 
narodow ej w kraju i za granicą

9.1.1.7.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej oraz 
grobam i i cm entarzam i w ojennym i

710 71035 2020 2 600

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r pozam ilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 238 500

85216 2030 287 000
85219 2010

2030
2 362 

264 600
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 158 800

13.4. W spieranie 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 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 5 326 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 7 900 000
85504 2010 398 000

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.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nad zór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej -  d ow od y o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 192 500

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 5 19 7 5

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 37 900

855 85513 2010 48 100
U M ÍG  Sum a 14 909 637

Z up. WOJEWODY .DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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. WOJEWOP^POLNOSLĄSKIEGO

Celina Marzena 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 Łagiewniki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 54 610
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 700
852 85214 2030 45 400
852 85216 2030 122 000
852 85219 2010
852 85219 2030 116 700
852 85228 2010
852 85230 2030 26 400
855 85501 2060 3 901 000
855 85502 2010 2 287 124
855 85504 2010 190 000
855 85513 2010 14 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 774 434

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. WOJE WOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena 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 ŁAGIEWNIKI
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 15 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 26 000

Razem: 43 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/

Celina Marzena Dzieaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

.  ......................................................       (W  Z ło ty c h )

G mina Typ
N um er
funkcji

F unkcja 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

Łagiew niki UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 
ratow nictw a oraz ochrona ludności

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

754 75414 2010 1 0 0 0

11
B ezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r pozam ilitarny

752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 300

13
Zabezpieczenie  społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 45 400

85216 2030 122 000
85219 2010

2030 116 700
13.1.2.2. W spieranie osób z  zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 26 400

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się osobam i 
n iepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 283 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ych ow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 3 901 000
85504 2010 190 000

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  c iąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów  polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 1 2 4

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

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nad zór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu adm inistracji rządow ej - dow ody osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 43 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nad zór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 11 610

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 15 700

855 85513 2010 14 000
U G Sum a 6 774 434

Z up. WOJEWOOyiPOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Malczyce

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 :go

Celina Marzena 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 Malczyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 42 545
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 800
852 85214 2030 18 900
852 85216 2030 113 000
852 85219 2010 4 221
852 85219 2030 98 000
852 85228 2010
852 85230 2030 38 300
855 85501 2060 2 824 000
855 85502 2010 1 976 000
855 85504 2010 148 000
855 85513 2010 15 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 294 366

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 Q0tNO$LĄSKKGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY MALCZYCE

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 32 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 68 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzekk 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)

G mina 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

M alczyce UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

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

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

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r pozam ilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

13.1.2.1.

13.1.2.2. 

13.1.2.6.

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

W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i

Pom oc państw a w zakresie  dożyw iania ora2 pom oc 
żyw nościow a dla najuboższych

852

852

852

85214 2030 18 900

85216 2030 113 000
85219

85203

85228

85230

2010

2030
2010

2010

2030

4 221 
98 000

38 300

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się  osobam i 
niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 
alim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 1 976 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501
85504

2060

2010

2 824 000 

148 000

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 o byw atelskie 16.1.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej - dow ody osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 33 500

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
F inansow anie, nad zór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 9 045

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

św iadczeń opieki zdrow otnej
20.1.3.

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

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

852 85213 2030 14 800

855 85513 2010 15 400

UG Suma 5 294 366

2 up. W JE y y O D Y ^ N O Ś LA S K IE G O

Celina Marzena D z ie d z ic
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fin»n*Sw j Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Marcinowice

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).

A  '
Z up. WOJEWOÓYf^NOŚLĄ^KIEGO

Celina Marzena 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 Marcinowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 24 130
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 11 300
852 85214 2030 62 100
852 85216 2030 83 000
852 85219 2010 570
852 85219 2030 107 400
852 85228 2010
852 85230 2030 26 700
855 85501 2060 3 494 000
855 85502 2010 2 078 124
855 85504 2010 168 000
855 85513 2010 29 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 085 724

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 POLNOŚLĄSKI EGO

/

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY MARCINOWICE

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 27 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem: 49 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedzuik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

(wzłotych)

Gmina
N um er .

Typ _ , .. Funkcja nazwa 
funkcji

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

M arcinow ice UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej 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 
cyw ilnej oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r pozam ilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie  społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 62 100

85216 2030 83 000
85219 2010

2030
570 

107 400
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 26 700

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się osobam i 
niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 074 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 494 000
85504 2010 168 000

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  c iąży i rodzin w  zakresie  dostępu 
do instrum entów  polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 124

16 Spraw y o byw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej - dow ody osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 19 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z  w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 5 130

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 11 300

i 855 85513 2010 29 200
UG Suma 6 085 724

z  “P- '^ « » i f lP l .N O S U lS K I E G O

^ d y r e S ™ " "  D™ <km k d y r ek t o r  w ydziału
^»nansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Marciszów

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. WOJĘWOO^DOLNOSLASKfEGO

Celina Marzena 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 M arciszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 41 910
752 75212 2010 200
752 75212 2020 400
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 000
852 85214 2030 275 700
852 85216 2030 121 000
852 85219 2010 699
852 85219 2030 93 000
852 85228 2010
852 85230 2030 85 300
855 85501 2060 2 285 000
855 85502 2010 1 573 000
855 85504 2010 105 000
855 85513 2010 16 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 614 909

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. VVOJEVVOĈ oi-NOŚLĄSK»EGO

Celina Marzena 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 MARCISZÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 15 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 25 000

Razem: 42 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dzicdziak
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)

Gmina Typ
N um er
funkcji

Funkcja 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

M arciszów UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 
ratow nictw a oraz ochrona ludności

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

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie  potrzeb S ił Zbrojnych i w o jsk 
so juszniczych  przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
p rzedsięb iorców

752 75212 2020 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 275 700

85216 2030 121 000
85219 2010

2030

699 

93 000
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 85 300

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się osobam i 
niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 
a lim entacyjnego i zasiłk i d la opiekunów

855 85502 2010 1 573 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 285 000
85504 2010 105 000

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

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 33 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
F inansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z  w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 8 910

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 16 000

855 85513 2010 16 700

UG Sum a 4 614 909

. r  \

Z up. WOJBWOÓJ^OLNOŚLĄSKIĘGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Męcinka

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 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 Męcinka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 19 050
752 75212 2010 200
752 75212 2020 350
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 300
852 85214 2030 252 600
852 85216 2030 102 000
852 85219 2010 1 332
852 85219 2030 82 800
852 85228 2010
852 85230 2030 28 700
855 85501 2060 2 538 000
855 85502 2010 1 356 000
855 85504 2010 138 000
855 85513 2010 9 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 542 732

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

/

Celina Marzena DziedziaJc
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 MĘCINKA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 22 000

Razem: 54 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena 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)

G mina Typ
N um er
funkcji

F unkcja nazwa
Num er
zadania

r. , . N um er Z adanie nazwa
podzadania Nazwa podzadania

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

M ęcinka UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony przeciw pożarow ej 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 
cyw ilnej oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r pozam ilitarny

752 75212 2010 200

11.4.2.4. Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 350

13
Zabezpieczenie  społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 252 600

85216 2030 102 000
85219 2010

2030
1 3 3 2  

82 800
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 28 700

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się osobam i 
niepełnospraw nym i

13.4.1.1. Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 1 356 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 538 000
85504 2010 138 000

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  c iąży i rodzin w  zakresie  dostępu 
do instrum entów  polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16 Spraw y o byw atelskie 16.1.
Adm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej - dow ody osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 15 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z  w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 4 050

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 13 300

855 85513 2010 9 400
UG Suma 4 542 732

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd M iasta i Gminy 
Mieroszów

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 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

UM Mieroszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 78 105
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 400
852 85214 2030 114 600
852 85216 2030 163 000
852 85219 2010
852 85219 2030 166 600
852 85228 2010
852 85230 2030 172 500
855 85501 2060 2 362 000
855 85502 2010 2 017 000
855 85504 2010 141 000
855 85513 2010 24 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 263 005

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

Celina Marzena 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 MIASTA I GMINY MIEROSZÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 50 000

Razem: 77 000

: up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena 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)

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja 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

M ieroszów UM 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 
ratow nictw a oraz ochrona ludności

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

754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i d ziedzictw o 
narodow e

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego dziedzictw a 
ku lturow ego i m iejsc pam ięci 
narodow ej w kraju i za granicą

9.1.1.7.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej oraz 
grobam i i cm entarzam i w ojennym i

710 71035 2020 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie  potrzeb S ił Zbrojnych i w o jsk 
so juszniczych  przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500

12 Środow isko 12 2 Kształtow anie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona p rzyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Form y ochrony przyrody 925 92503 2030

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 114 600

85216 2030 163 000
85219 2010

2030 166 600
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 172 500

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin w ychow ujących 
d zieci i opiekujących się osobam i 
niepełnospraw nym i

13.4.1.1.
Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu  
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 0 17 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ych ow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 2 362 000
85504 2010 141 000

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

16.1.1.2.

F inansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej - d ow od y o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 6 1 5 0 0

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 16 605

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 2 14 0 0

855 85513 2010 24 100

UM  Sum a 5 263 005

Z up. WOJEWpOYję^LNOŚLASKIĘGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR W/DZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Mietków

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^LNOŚIĄSKIEGO

Celina Marzena 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 Mietków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 11 430
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 200
852 85214 2030 17 300
852 85216 2030 62 000
852 85219 2010 666
852 85219 2030 77 900
852 85228 2010
852 85230 2030 18 200
855 85501 2060 2 252 000
855 85502 2010 946 000
855 85504 2010 108 000
855 85513 2010 6 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 509 696

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, I^NOŚLĄSKIĘGO

/

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY MIETKÓW

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
855 85502 0980 9 000

Razem: 14 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



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

Gm ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja nazwa
Num er
zadania

_  , . N um er Z adanie nazwa
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P a rag ra f Kwota

M ietków UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 
ratow nictw a oraz ochrona ludności

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

754 75414 2010 1 0 0 0

11
B ezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony państw a

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

13.1.2.1.
W sparcie f in ansow e zadań i program ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 17 300

85216 2030 62 000
85219 2010

2030
666 

77 900
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 18 200

13.4. W spieranie 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 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 946 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501: 2060 
85504 2010

2 252 000 
108 000

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 o byw atelskie 16.1.
A dm inistracja publiczna i obsługa 
adm inistracyjna obyw atela

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

16.1.1.2.

Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej - d ow od y osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 9 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
w spółpraca z jedn ostkam i 
sam orządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 2 430

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 8 200

855 85513Í 2010 6 800

UG Suma 3 509 696

Z up. WOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


