
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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).

Zup. .SKIEGO

Celina Dzi?dziak
DYREKTOR WYDZI. .ŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Przemków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 215
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 23 000
852 85214 2030 363 800
852 85216 2030 186 000
852 85219 2010
852 85219 2030 143 100
852 85228 2010
852 85230 2030 15 300
855 85501 2060 4 033 000
855 85502 2010 2 868 000
855 85504 2010 211 000
855 85513 2010 33 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 947 115

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. WOJEWpDYpgJLWCiLĄSKIEGO

Celina Mzrzsr.r. Dziedziak 
DYREKTOR UYDZUŁU  

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 PRZEMKÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970
855 85502 0980 50 000

Razem: 110 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



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

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

G m ina
N um er  

^  | funkcji
Funkcja nazwa

Num er
zadania

_  , Num er  
Z ad anie nazwa . . .

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

N azw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Przem ków UM iG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony przeciw pożarow ej i 

ratow nictw a oraz o chrona 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 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 
p rzedsięb iorców

752 75212 2020 500

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 363 800

85216 2030 186 000
85219 2010

2030 143 100
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 15 300

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 2 868 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 033 000
85504 2010 211 000

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 54 500

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 14 715

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 23 000

855 85513 2010 33 000

UM iG  Sum a 7 947 115

Z up. WOJEWODY COL.*'C ''LASKIEGO
„  ,  ' v;# . :
Celina Mftrzerio DzieAziak 

DYREKTOR' YCZi/ŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Przeworno

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. W0JEW0 DY^0 U!C6|J>SK!EG0

Celina Mr>rz^PO. Dziedziak 
DYREKTOR V /YDŻI...ŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Przeworno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 44 450
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 100
852 85214 2030 67 600
852 85216 2030 142 000
852 85219 2010
852 85219 2030 90 700
852 85228 2010 3 648
852 85230 2030 25 500
855 85501 2060 2 588 000
855 85502 2010 1 750 000
855 85504 2010 120 000
855 85513 2010 17 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 869 898

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 Rpt^C^LĄSKIEGO

Celina M.?rz:rc Dz,i°dziak 
DYREKTCR lvYDZi .ŁU 

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 PRZEWORNO
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 16 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 16 000

Razem: 34 000

Z up. WOJEWODY DOLI ŃSKIEGO

Celina M ? rzw 0. DzM^ziok 
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
„  . . Num er  
Zadanie nazwa podzadania

N azw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Przew orno 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. 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
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

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 67 600

85216 2030 142 000
85219 2010

2030 90 700

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

85228 2010 3 648

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

852 85230 2030 25 500

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 1 750 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 588 000
85504 2010 120 000

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 35 000

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 9 450

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

20.1.3.

Opłacanie 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 19 100

855 85513 2010 17 700

UG Sum a 4 869 898

Z up. WOJEWODY DOLi iC^L^KIEG O
\  f j y j  p j  /

Celina M*rz?,vo 'T}z'*Aziak 
DYREKTOR V «YDZI ŁU ' 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 D O L IŃ S K IE G O

C elina  D z ;.*dziak
DYREKTOR V /YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

J



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 Radków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 116 840
752 75212 2010 200
752 75212 2020 450
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 29 700
852 85214 2030 235 900
852 85216 2030 221 000
852 85219 2010 1 333
852 85219 2030 176 400
852 85228 2010
852 85230 2030 276 100
855 85501 2060 4 197 000
855 85502 2010 2 576 000
855 85504 2010 207 000
855 85513 2010 20 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 059 523

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 vOLi::CAL.ASKIEGO

Celina Mzrz^rc. Dziedziak 
DYREKTOR' ./YDZi. ŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr

URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW

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 28 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 30 000

Razem: 59 000

Z up. WOJEWODY DOLNC&ftSKIEGO
i /

Celina1 M D z w t z t - a k
DYREKTOR' /YDZI '<ŁU

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
_  N um er
Typ , .funkcji

Funkcja nazwa
N um er

zadania
Z ad anie nazwa

Num er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
N azw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Radków 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.
Gotow 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 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

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 finansow e zadań i program ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 235 900

85216 2030 221 000
85219 2010

2030

1 3 3 3  

176 400

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 276 100

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

855 85502 2010 2 576 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ych ow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 4 197 000
85504 2010 207 000

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 - d ow od y o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 92 000

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 o bsługą 
obyw ateli i z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 24 840

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

20.1.3.

O płacanie  1 refundacja składek 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 upraw nione

852 85213 2030 29 700

855 85513 2010 20 600

UMiG Suma 8 059 523

vrK.'EGo
Celina n  ■ j  ■

dyrektor i ;Z!a*
Finansów i Budżełu ' U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Radwanice

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 DOLNCik^KIEGO

Celina r'  ' iiiak
DYREKTOR' TYDZi cli 

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 Radwanice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 30 480
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 100
852 85214 2030 156 800
852 85216 2030 67 000
852 85219 2010
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010 15 561
852 85230 2030 23 000
855 85501 2060 2 549 000
855 85502 2010 1 465 000
855 85504 2010 143 000
855 85513 2010 23 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 563 841

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 ęOL;K3¿LACKIEGO

Celina M?rz„r.~ Dz:-?dziak 
DYREKTOR l  vYDZi,-iU 

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 RADWANICE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 5 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 10 000

Razem: 21 000

Z up. WOJEWODY COLMĆAl^SKIEGO
N A w M /

Celina DrU^ziak
DYREKTOR' .’YDZL ŁU 

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
Nazw a podzadania

Num er
działania Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Radw anice 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 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500

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 156 800

85216 2030 67 000
85219 2010

2030 80 000
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 15 561

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

852 85230 2030 23 000

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 1 4 6 5  000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 549 000
85504 2010 143 000

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 24 000

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 6 480

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.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrow otne z budżetu państw a za osoby uprawnione

852 85213 2030 9 1 0 0

855 85513 2010 23 200
UG Sum a 4 563 841

Z up. WOJEWODY POL^Ć -LASKIEGO
■' ' /

Celina ^y^dziak
DYREKTOR' 7YDZI/ŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Rudna

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 DOLNCśjlĄSKIEGO

Celina M?n:r.c. Dzisdziak 
DYREKTOR WYD2L-.ŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Rudna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 960
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 700
852 85214 2030 13 700
852 85216 2030 95 000
852 85219 2010
852 85219 2030 117 200
852 85228 2010
852 85230 2030 43 200
855 85501 2060 4 181 000
855 85502 2010 2 467 000
855 85504 2010 228 000
855 85513 2010 14 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 234 660

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.

i  up. WOJEWODY P O LN C ^SK IEG O
J \ /

Celina D ^ .^ a k
DYREKTOR »WDzY-ŁU

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 RUDNA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970
855 85502 0980 40 000

Razem: 90 000

Z up. WOJEWODY D0LMCiL'\ŚK!EG0

Celina M?rzar.?. Dzićdziak 
DYREKrCR \ .¿U

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
Zadanie nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
Num er

działania
Nazw a działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Rudna 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 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 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 finansow e zadań i program ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 13 700

85216 2030 95 000
85219 2010

2030 117 200
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203

85228

2010

2010

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

852 85230 2030 43 200

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 4 67 000

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

85502

2060
2010

2010

4 181 000 

228 000

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

855

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 o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń  stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 48 000

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 12 960

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 o soby upraw nione

852 85213 2030 12 700

855 85513 2010 14 700

UG Sum a 7 234 660

Z up. WOJEWOD^COLilC^LASKIEGO

C elin a  M c rz :r .c  r '  ”  -  !z:ak 
DYREKTOR W D -1  .ŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Ruja

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 DQLN?%SKIEGO

Celina Mrrzcrr, Dz:?dziak 
DYREKTOR UYDZi. .ŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Ruja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 160
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 000
852 85214 2030 151 000
852 85216 2030 131 000
852 85219 2010 1 028
852 85219 2030 65 700
852 85228 2010
852 85230 2030 28 700
855 85501 2060 1 665 000
855 85502 2010 1 328 000
855 85504 2010 77 000
855 85513 2010 11 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 486 788

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. W OJEW DD(Y^LM CiL\4 KIEGO

Celina Y  T ' - -  D zietziak  
D YR łK  FCR 1 .ŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY RUJA

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 14 000
855 85502 0970
855 85502 0980 15 000

Razem: 29 000

Z up. WOJEWODY C 0 LNCa U\SKIEG0
i \ j . /

C elina  
DYREKTOR1 /YDTi .ŁU 

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 Nazw a podzadania  
podzadania:

N um er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Ruja UG 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.
Gotow 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

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 151 000

85216 2030 131 000

85219 2010

2030
10 2 8  

65 700
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 28 700

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 entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 1 328 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 1 665 000
85504 2010 77 000

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 -  d ow od y o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 8 000

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 1 6 0

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 17 000

855 85513 2010 11 000
UG Sum a 3 486 788

Z up. w o jew o p^ n c^ ^ skieg o

Celina W D y » Jva k
DYREKTOR V /YDZi. .ŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 C 0 L‘ 'CaL/^KIE60
•' !i) i $(;.

Celina O zi^ziak
DYREKTOR \ ;YDZi. .dJ 

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 Siechnice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 131 445
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 900
852 85214 2030 37 300
852 85216 2030 113 000
852 85219 2010 2 514
852 85219 2030 223 000
852 85228 2010
852 85230 2030 9 600
855 85501 2060 12 185 000
855 85502 2010 3 105 000
855 85504 2010 674 000
855 85513 2010 20 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 517 059

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 ’ PO^ICSUySKIEGO

Celina V >r~ - Dzi-dziak
DYREKFCR l JYb.h. ,ŁU 

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 SIECHNICE
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 40 000

Razem: 92 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
V . X /  I

Celina 'Ąrftffr.? D.r!*lziak  
OYREk TOR' TYD.ii .cU 

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N u m er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  , . Num er  
Z ad anie nazwa

podzadania
Nazwa p od /ad an ia

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Siechnice 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 oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

11.4.
Gotow 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 o jsk 
so juszniczych  przez sektor 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 37 300

85216 2030 113 000

85219 2010
2030

2 514 

223 000

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

85228

2010

2010
__________

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

852 85230 2030 9 600

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 3 105 000

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

2060

2010
12 185 000 

674 000

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w ciąży 1 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 103 500

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 27 945

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

20.1.3.

Opłacanie 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 upraw nione

852 85213 2030 14 900

855 85513 2010 20 000

U M iG  Sum a 16 5 17 059

' ' ' \ '

C e l in a  , ry ■ r  ■
DYREKTOR' -■ z;a* 

Finansów i B ud że tu  U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 DęLNSrfl^SKIEGO

Celina Y-r-'''”» Dzi“~iziak 
DYrtEKTCS .. «YDZi, .ŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Siekierczyn

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 115
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 600
852 85214 2030 56 600
852 85216 2030 77 000
852 85219 2010
852 85219 2030 82 900
852 85228 2010
852 85230 2030 12 500
855 85501 2060 1 994 000
855 85502 2010 1 325 000
855 85504 2010 113 000
855 85513 2010 12 200
921 92121 2020
925 92503 2030 5 000

ogółem 3 720 115

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. wojewc:.:/ :  " i:-': 1  -.swego
i \ • , /

Celina Dz^dzi&k.
DYREKTOR '7YDZ1 "ŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY SIEKIERCZYN

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 12 000
855 85502 0970
855 85502 0980 2 000

Razem: 14 000

Z up. WOJEWODY C?LMC *lKsKIEGO

Celina Dz;*dziak
DYREKTOR \7YDZi. :.U 

Finansów i Budżetu

/



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

G m ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zad anie nazwa
Num er

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Siekierczyn 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 państwa

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sektor p ozam ilitarny

752 75212 2010 200

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 5 000

13
Zabezpieczenie  społeczne i 
w spieranie rodziny

13.1. Pom oc 1 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 56 600

85216 2030 77 000
85219 2010

2030 82 900
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 12 500

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 d la opiekunów

855 85502 2010 1 325 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 1 994 000
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.
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 o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 24 500

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 6 615

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 
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 9 600

855 85513 2010 12 200 

3 7 20 1 1 5UG Sum a

Zup. w o jew o & # dI,v c  i  l a s k ie g o

Celina M ?rz~rs Dzi^dziak 
DYREKTOR 1 vYDZi. U 

Finansów i fciuJżetu 
/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 ęOL,\'Ć >-HASKIEGO

£ 'fz ia k  
1  ,ŁU

Celina ■■ ^ ■
DY

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 Sobótka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 96 520
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 37 800
852 85214 2030 87 200
852 85216 2030 279 000
852 85219 2010
852 85219 2030 176 200
852 85228 2010
852 85230 2030 67 100
855 85501 2060 6 131 000
855 85502 2010 2 625 000
855 85504 2010 320 000
855 85513 2010 13 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 834 920

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 DQLi\'CiCl,SKIEGO
k , . i i l fy i  /

Celina M zrzzrr  Dzf* 'zfak 
DYREKTOR ,YD^i, ,tiU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA

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 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 26 000

Razem: 97 000

Z up. WOJEWODY D3LNC ^LASKIEGO
i\ • k) i  fi/"} )

Celina M bY#W 3 c, i«J7/a k
DYREKTOR .u

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
„  , Num er  
Zadanie nazwa ,

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Sobótka UM iG 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 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 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 87 200

85216 2030 279 000
85219 2010

2030 176 200
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 67 100

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 entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 2 625 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 131 000
85504 2010 320 000

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 76 000

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 20 520

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 osoby upraw nione

852 85213 2030 37 800

855 85513 2010 13 800
UM iG  Sum a 9 834 920

Z up. WOJEWODY DOp<qÍQ S K I00O

Celina V  r v ; •> • , 
DYREKTC , lYD l2 ¡ *  

Hnan so w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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, C 'Dli'.' cfe LĄSKI EGO

Celina Y 'rz?*,r  Dz'."Jziak 
DYRErs ,T  \  »YDJi. .cU 

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 Stara Kamienica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 40 640
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 22 100
852 85214 2030 197 800
852 85216 2030 183 000
852 85219 2010
852 85219 2030 99 200
852 85228 2010
852 85230 2030 97 700
855 85501 2060 2 741 000
855 85502 2010 1 929 000
855 85504 2010 135 000
855 85513 2010 11 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 458 540

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. WOJEWOPY COLMC^LASKIEGO

Celina °  ’Hak
DYREK TO •< „YD. i _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 STARA KAMIENICA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 22 000

Razem: 63 000

Z up. WOJEWODYjC ^LASKIEGO

C elina  M.-rz r 'c.Ó. 'ziak
DYRErO*C x -YLi-i. -U 

Finansów i BuJżetu

/



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

G mina
"  i

_  N um er 
Typ .. 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

Stara Kam ienica 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 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 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

85216

85219

2030

2030

2010

2030

197 800 

183 000 

99 200

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

85228

2010

2010

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

852 85230 2030 97 700

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 1 929 000

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

2060
2010

2 741 000 

135 000

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 32 000

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 8 640

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 osoby upraw nione

852 85213 2030 22 100

855 85513 2010 1 19 0 0

UG Sum a 5 458 540

Z up. WOJEWODY COLttę^ŁĄCKIEGO
' 'jlf/J.:

Celina V " rr*'*r>. D ;* Jz ;ak 
DY ‘C R  . ..U 

Finansów i Buiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 D O L IŃ S K IE G O

Celina P. '• 'ziak
DYREk 'CR  ,7 v_i. .LU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

U G Stare Bogaczowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 335
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 600
852 85214 2030 25 900
852 85216 2030 115 000
852 85219 2010
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010
852 85230 2030 55 300
855 85501 2060 2 060 000
855 85502 2010 1 240 000
855 85504 2010 107 000
855 85513 2010 13 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 726 935

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 COLMC * LASKIEGO
-vidO■

Celina 
DYREk t  -< YO . -U 

Finansów i BuJżeiu



Załącznik nr 2

URZĄD GMINY STARE BOGACZOWICE

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 28 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 34 000

Razem: 64 000

Z up. WOJEWODY CCLMC tjĄSKIEGO

Celina -i?j ak
DYRE,. T  \ ' 7/0:1; '.ŁU 

Finansów i ¡3-Jżetu



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
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

N azw a działania Dział Rozdział P aragraf K wota

Stare
Bogaczow ice

UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony przeciw pożarow ej i 

ratow nictw a oraz o chrona 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 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 
przedsięb iorców

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 25 900

85216 2030 115 000
85219 2010

2030 80 000

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 55 300

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 1 240 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 0 60 000
85504 2010 107 000

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 10 500

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 2 835

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

852 85213 2030 15 600

855 85513 2010 13 300

UG Sum ..........  ...... .....  . . . . . . . . ... ............ ... ..... ............ . ............... 3 726 935

Z up. W O JE W O I^ ^ L^ C  tl/SKIEGO

Celina V  -r-» ’y;ak
DY -: -: ' , YD  . :U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Stoszowice

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).
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Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Stoszowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 320
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 900
852 85214 2030 180 700
852 85216 2030 114 000
852 85219 2010
852 85219 2030 109 400
852 85228 2010 11 115
852 85230 2030 73 800
855 85501 2060 2 599 000
855 85502 2010 1 625 000
855 85504 2010 121 000
855 85513 2010 30 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 901 635

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

URZĄD GMINY STOSZOWICE

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 36 000
855 85502 0970
855 85502 0980 25 000

Razem: 62 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina
Num er  

yP funkcji
Fun kcja nazwa

N um er
zadania

Zadanie nazwa
Num er

podzadania
Nazw a podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf K wota

Stoszow ice 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 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.
Gotow ość stru ktu r adm inistracyjno- 
gospodarczych kraju do o brony 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 180 700

85216 2030 114 000
85219 2010

2030 109 400
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010: 111 1 5

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

852 85230 2030 73 800

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 zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 625 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 599 000
85504 2010 121 000

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 -  d ow od y o sobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 16 000

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
współpraca 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 4  320

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

852 85213 2030 14 900

855 85513 2010 30 900
UG Sum a 4 901 635
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