
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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

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

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji 

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. -  ustawa 

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

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

Celina Marzena Dziedziuk
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 Międzybórz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 085
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 800
852 85214 2030 11 500
852 85216 2030 76 000
852 85219 2010 450
852 85219 2030 100 600
852 85228 2010
852 85230 2030 49 000
855 85501 2060 3 533 000
855 85502 2010 2 263 000
855 85504 2010 157 000
855 85513 2010 5 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 249 835

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. WOJEWORi^pLNOŚLĄSKIĘGO

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 MIĘDZYBÓRZ
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 16 000
855 85502 0970
855 85502 0980 12 000

Razem: 28 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
( )QJfr

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
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er
zadania

Z ad anie nazwa
Num er

podzadania
N azw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

M iędzybórz UM iG 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 o raz 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 oraz pom oc 
żyw nościow a dla najuboższych

852

852

852

85214 2030 11 500

85216 2030 76 000
85219

85203
85228

85230

2010
2030
2010
2010

2030

4501 
100 600

........................................]
4 9  000

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 2 263 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 533 000
85504 2010 157 000

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.
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 35 500

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 9 585

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 7 800

855 85513 2010 5 200

U M iG Sum a 6 249 835

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
'yi-Ą l40- . '

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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
m ,

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 Międzylesie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 46 990
752 75212 2010 200
752 75212 2020 450
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 100
852 85214 2030 444 000
852 85216 2030 133 000
852 85219 2010
852 85219 2030 108 200
852 85228 2010
852 85230 2030 71 600
855 85501 2060 3 022 000
855 85502 2010 1 814 000
855 85504 2010 170 000
855 85513 2010 32 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 861 140

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 gOLNOŚLASKIEGO

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

U RZĄ D  M IA STA  I GM IN Y  M IĘDZYLESIE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 26 000

Razem: 44 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
r  r ' y ,
Lelina 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
Num er
zadania

„  , Num er  
Z ad anie nazw a . . .

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

M iędzylesie UMiG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  och ron y 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

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 ojsk 
so juszniczych  przez sekto r p ozam ilitarny

752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie  obronne adm inistracji publicznej i 
p rzedsięb iorców

752 75212 2020 450

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 4 44 000

85216 2030 133 000
85219 2010

2030 108 200
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 71 600

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 1 814 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 022 000
85504 2010 170 000

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 37 000

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

16.1.4.6.
F inansow anie, 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 9 990

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 17 100

855 85513 2010 32 600
U M iG  Sum a 5 8 6 1 1 4 0

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Miękinia

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 Miękinia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 132 080
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 26 400
852 85214 2030 14 300
852 85216 2030 210 000
852 85219 2010 5 865
852 85219 2030 160 200
852 85228 2010
852 85230 2030 9 300
855 85501 2060 8 933 000
855 85502 2010 3 777 000
855 85504 2010 481 000
855 85513 2010 26 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 777 345

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 GMINY MIĘKINIA

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 30 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 8 000

Razem: 41 000

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 m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
N um er

zadania
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

M iękinia 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. 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 sekto r p ozam 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 14 300

85216 2030 210 000
85219 2010

2030
5 865 

160 200;
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010 1

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 9 300

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 3 777 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 8 933 000
85504 2010 481 000

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  oraz 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 104 000

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 28 080

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 
uprawnione

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

852 85213 2030 26 400

855 85513 2010 26 900

UG Sum a 13 777 345

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 Marlena 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 Milicz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 264 160
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 49 200
852 85214 2030 181 600
852 85216 2030 397 000
852 85219 2010 5 580
852 85219 2030 290 400
852 85228 2010
852 85230 2030 246 300
855 85501 2060 15 251 000
855 85502 2010 9 824 000
855 85504 2010 664 000
855 85513 2010 92 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 27 267 540

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 DOLNO$LĄSKIEGO
.'V m

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 MILICZ
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 105 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 110 000

Razem: 223 000

Z up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M ołU ba Dziedziak
DYREKTOR WTDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ i funkcji
Funkcja nazwa

N um er
zadania

„  , Num er  
Zadanie nazwa

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Milicz UM iG 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 cywilna 2.3.3.I. W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu  obrony 
cyw ilnej oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4. Gotow 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 sektor pozam ilitarny

752 75212 2010 400

13 Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

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

852 85214 2030 181 600

85216 2030 397 000
85219 2010

2030
5 580 

290 400
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 246 300

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 9 824 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 15 251 000
85504 2010 664 000

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 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.

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 208 000

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 56 160

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 składek na ubezpieczenie 
zdrow otne z budżetu  państw a za osoby uprawnione

852 85213 2030 49 200

855 85513 2010 92 900
UM iG Sum a 27 267 540

Zup • WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel Í 2 í ^ I ena Miedziak 
d y r e k t o r  w yd zia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Miłkowice

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

Celin na 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 Miłkowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 41 275
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 400
852 85214 2030 432 400
852 85216 2030 167 000
852 85219 2010 2 953
852 85219 2030 127 200
852 85228 2010
852 85230 2030 57 500
855 85501 2060 3 560 000
855 85502 2010 2 192 000
855 85504 2010 187 000
855 85513 2010 12 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 802 328

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. Ł ___

Z up. WOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

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 MIŁKOWICE
(w złotych)

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

Razem: 31 000

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 m ina Typ
N um er
funkcji

Fun kcja nazwa
N um er
zadania

_  „ . Num er  
Z ad anie nazwa

podzadania
N azw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

M iłkow 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. 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 a dm 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 sekto r p ozam 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

85216

85219

2030

2030

2010
2030

4 32 400

167 000 

2 953 

127 200:

13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203

85228

2010

2010
__________ 1

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

852 85230 2030 57 500

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 
alim en tacyjnego  i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 192 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 560 000
85504 2010 187 000

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 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 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 32 500

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

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

750 75011 2010 8 775

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 2 1 4 0 0

855 85513 2010 12 400

UG Suma 6 802 328

Z up. VyOJEVVODYjpOLNO$LĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Ma 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 Mirsk

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 67 310
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 56 300
852 85214 2030 764 500
852 85216 2030 437 000
852 85219 2010
852 85219 2030 144 800
852 85228 2010
852 85230 2030 81 500
855 85501 2060 4 236 000
855 85502 2010 3 342 000
855 85504 2010 181 000
855 85513 2010 40 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 351 910

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 MIRSK

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 45 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 25 000

Razem: 75 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a rS ia  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)
(wzłotych)

. „  Num er  
G nuna Typ ..

funkcji
F un kcja nazwa

Num er
zadania

Z ad anie nazwa
Num er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

M irsk UM iG 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 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 764 500

85216 2030 437 000
85219 2010

2030 144 800
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 8 1 5 0 0

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 3 342 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 236 000
85504 2010 181 000

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.
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 53 000

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 14 310

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 56  300

855 85513 2010 40 300
U M iG Sum a 9 351 910

Z up. WOJŁWOD^^OLhłOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 MiiHena 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 Mściwojów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 22 860
752 75212 2010 200
752 75212 2020 350
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 400
852 85214 2030 25 000
852 85216 2030 83 000
852 85219 2010 3 353
852 85219 2030 111 000
852 85228 2010
852 85230 2030 78 100
855 85501 2060 2 220 000
855 85502 2010 1 311 000
855 85504 2010 97 000
855 85513 2010 6 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 969 463

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
„ w m , ,  I ,
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 MŚCIWOJÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 8 000

Razem: 26 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celirui Mdróźna 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
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
Z ad anie nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

M ściw ojów 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. 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

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do o brony 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 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 p rogram ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 25 000

85216 2030 83 000
85219 2010

2030
3 353 

111 000
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 78 100

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

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

855 85502 2010 1 3 1 1 0 0 0

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 220 000
85504 2010 97 000

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 18 000

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 4 860

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 o soby upraw nione

852 85213 2030 10 400

855 85513 2010 6 200
U G  Sum a 3 969 463

1 Up- WOJEWODY d o ln o ś lą s k ie g o

Celina Mdrzena Dziedziak 
d y r e k t o r  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 Mysłakowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 200
750 75011 2010 107 950
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 44 400
852 85214 2030 623 900
852 85216 2030 346 000
852 85219 2010 1 143
852 85219 2030 154 400
852 85228 2010
852 85230 2030 172 500
855 85501 2060 4 692 000
855 85502 2010 3 257 000
855 85504 2010 235 000
855 85513 2010 50 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 687 593

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. wOJEWOOY DOtNOśłASKIEGO

I \ ' / W  /
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE

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 21 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem: 43 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
(V 9M(y-

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 ad anie nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działania
Nazwa działania Dział R ozdział Paragraf K wota

M ysłakow ice UG 2
B ezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony przeciw 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 dziedzictw 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. Opieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej oraz 
grobam i i cm entarzam i w ojennym i

710 71035 2020 1 2 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 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 623 900

85216 2030 346 000
85219 2010

2030
1 1 4 3  

154 400
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 172 500

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 3 257 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 692 000
85504 2010 235 000

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 85 000

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

16.1.4.6.
F inansow anie, 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 22 950

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 składek na ubezpieczenie 
zdrow otne z budżetu państw a za osoby upraw nione

852 85213 2030 44 400

855 85513 2010 50 800
UG Suma 9 687 593

z up. WDJBWOP)?DOLNOŚł]\SKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Niechlów

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 Niechlów

(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 17 500
852 85214 2030 179 100
852 85216 2030 132 000
852 85219 2010 762
852 85219 2030 117 300
852 85228 2010
852 85230 2030 67 100
855 85501 2060 2 945 000
855 85502 2010 2 440 000
855 85504 2010 126 000
855 85513 2010 18 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 068 392

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
/  K

Celina M arcina Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY NIECHLÓW

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 22 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 30 000

Razem: 56 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
('■ $146,

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
Num er
zadania

Z ad anie nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Niechlów UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

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

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

754 75414 2010 10 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r a dm 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 sekto r p ozam 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 179 100

85216 2030 132 000
85219 2010

2030
762 

117 300
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 67 100

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 iad czenia  rodzinne, św iadczenia z funduszu 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 4 40 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 945 000
85504 2010 126 000

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 19 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
współpraca 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.

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

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

852 85213 2030 17 500

855 85513 2010 18 300
UG Sum a 6 068 392

Z up. WOJEWOjgf DOLNO$LĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 

budżetowana 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 Niemcza

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 46 355
752 75212 2010 200
752 75212 2020 400
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 100
852 85214 2030 106 800
852 85216 2030 86 000
852 85219 2010
852 85219 2030 103 500
852 85228 2010
852 85230 2030 40 200
855 85501 2060 2 566 000
855 85502 2010 1 922 000
855 85504 2010 113 000
855 85513 2010 18 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 014 355

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 Załączn iku  n r  3. z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mirrlena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY NIEMCZA

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 38 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 73 000

Razem: 116 000

l  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M aren a  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 i Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  , Num er  
Z ad anie nazwa

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Niem cza UM iG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  och ron y 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 dziedzictw o 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 500

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
G otow ość stru ktu r a dm 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

11.4.2.4.
Szkolenie  obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

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 106 800

85216 2030 86 000
85219 2010

2030 103 500
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 o raz pom oc 
żyw nościow a dla najuboższych

852 85230 2030 40 200

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

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

855 85502 2010 1 922 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 566 000
85504 2010 113 000

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.

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 36 500

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 9 855

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

20.1.1.
Kształtow anie w arunków  
funkcjonow ania i rozw oju system u 
opieki zdrow otnej

20.1.1.7.
N ad zór i kontrola nad lecznictw em  uzdrow iskow ym  
oraz gm inam i uzdrow iskow ym i

758 75814 2870

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 10 100

855 85513 2010 18 300
U M iG  Suma 5 014 355

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
iy

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


