
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn. ztn.) 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

UMiG Stronie Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 88 900
752 75212 2010 200
752 75212 2020 450
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 200
852 85214 2030 55 900
852 85216 2030 126 000
852 85219 2010 94
852 85219 2030 168 000
852 85228 2010 14 296
852 85230 2030 34 500
855 85501 2060 2 989 000
855 85502 2010 1 962 000
855 85504 2010 147 000
855 85513 2010 25 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 628 840

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

URZĄD MIASTA I GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 12 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 18 000

Razem: 31 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

_  . Num er 
Gm ina T y p  . . . .

funkcji
Fun kcja  nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania

Nazwa podzadania
Numer

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Stronie Śląskie 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. 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 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 
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 finansow e zadań i program ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 55 900

85216 2030 126 000
85219 2010

2030
94 

168 000
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 14 296

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

852 85230 2030 34 500

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 
a lim entacyjnego i zasiłk i dla opiekunów

855 85502 2010 1 962 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 989 000
85504 2010 147 000

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 70 000

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 18 900

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 16 200

855 85513 2010 25 300
U M iG  Sum a 5 628 840
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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

UMiG Strzegom

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 151 765
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 47 200
852 85214 2030 332 200
852 85216 2030 376 000
852 85219 2010 762
852 85219 2030 363 400
852 85228 2010
852 85230 2030 141 200
855 85501 2060 12 900 000
855 85502 2010 7 744 124
855 85504 2010 602 000
855 85513 2010 55 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 22 719 651

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

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

URZĄD MIASTA I GMINY STRZEGOM
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 80 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 80 000

Razem: 164 000
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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)

Gm ina Typ Num er
funkcji

Fun kcja  nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Num er

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Strzegom 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. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.
W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu obrony 

cyw ilnej oraz realizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i 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 4 000

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 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.

13.1.2.2.

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

852 85214 2030 332 200

85216 2030 376 000
85219 2010

2030
762 

363 400
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 141 200

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 d la opiekunów

855 85502 2010 7 740 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 12 900 000
85504 2010 602 000

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

855 85502 2010 4 1 2 4

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 119 500

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 32 265

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 47 200

855 85513 2010; 55 600

U M iG  Sum a 1 22 719 651
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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
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Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Strzelin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 309 880
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 49 100
852 85214 2030 947 200
852 85216 2030 387 000
852 85219 2010 713
852 85219 2030 287 800
852 85228 2010 16 473
852 85230 2030 136 100
855 85501 2060 10 328 000
855 85502 2010 7 026 000
855 85504 2010 508 000
855 85513 2010 74 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 073 166

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

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

URZĄD MIASTA I GMINY STRZELIN
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 110 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 80 000

Razem: 198 000
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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 Typ
Num er
funkcji Fun kcja  nazwa

Num er
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania

Nazwa podzadania
Numer

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Strzelin 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

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 800

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 o jsk 
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 pom ocy społecznej

852 85214 2030 947 200

85216
85219

2030

2010

2030

387 000 

713 

287 800
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 16 473

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

852 85230 2030 136 100

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 7  026 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 10 328 000
85504 2010 508 000

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, 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 244 000

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 65 880

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 49 100

855 85513 2010 74 700
UM iG  Sum a 20 073 166

Z  u p .  W O J E W O D Y  E D ^ ' C ; Í L ; V C K | | g O

C elina r?~'- ’zicJt
DYREi. r  rx ,V0 ..U

Finansów i 6 .̂ J i & i u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Sulików

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 Lpp:£ÍL\CKIECO

Celina
DY*;

r

/



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 Sulików

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 49 530
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 800
852 85214 2030 341 900
852 85216 2030 98 000
852 85219 2010
852 85219 2030 103 800
852 85228 2010 16416
852 85230 2030 66 100
855 85501 2060 2 615 000
855 85502 2010 1 648 000
855 85504 2010 152 000
855 85513 2010 16 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 119 346

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

Celina '/'.'r" D - V-jfc
DYfiEKTC.s .,Yd 1  _ u 

Finansów i dudżetu

/



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 SULIKÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 26 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 27 000

Razem: 56 000

Z up. WOJEWODY DO L;ę:L^K!EGO

Celi- a  ' "  - 0$ sJkiak
DYK£kYCa •.»YDZ.,,JJ 

Finansów i Budżetu

/



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

Gm ina Typ
Numer
funkcji

Fun kcja  nazwa
Numer

zadania
„  , Num er Zadanie nazwa

podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział Para gra f Kwota

Sulików 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 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 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 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 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 341 900

85216 2030 98 000
85219 2010

2030 103 800
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228

85230

2010 16 416

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

852 2030 . 66 100

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 d la opiekunów

855 85502 2010 1 648 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 615 000
85504 2010 152 000

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, 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 39 000

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 10 530

20 Zdrow ie 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 o soby upraw nione

852 85213 2030 10 800

855 85513 2010 16 300
UG Sum a 5 119 346

Z up. WOJEWODĄyGLÍví Í  l)/\SK!ECO

Celina *4¿rz~ : Dzia 'Ziak 
DY.-; * . V ,  .,. ,_U

Finansów i d u J i t tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 DOLNOŚLĄSKI EGO
f\:

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 Syców

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500
750 75011 2010 169 545
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 24 100
852 85214 2030 10 000
852 85216 2030 183 000
852 85219 2010 6 723
852 85219 2030 244 100
852 85228 2010 23 393
852 85230 2030 24 900
855 85501 2060 9 922 000
855 85502 2010 5 841 000
855 85504 2010 446 000
855 85513 2010 48 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 950 361

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

Z up. WOJEWOOY 9pLNOŚU\klEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY SYCÓW

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 76 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 80 000

Razem: 161 000

Z up. WOJEWODY DOLNCcTASKiEGO

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)

Gm ina
Num er
funkcji

Fun kcja  nazwa Num er
zadania

_  . . Num er Zadanie nazwa
podzadania

Nazwa podzadania Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Syców 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. Obrona cyw ilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje inform acyjne z zakresu  obrony 
cyw ilnej oraz realizacja innych zadań

754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i 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.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej oraz 
grobam i i cm entarzam i w ojennym i

710 71035 2020 5 500

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 10 000

85216 2030 183 000
85219 2010

2030
6 723 

244 100
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 23 393

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

852 85230 2030 24 900

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 5 841 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 9 922 000

85504 2010 446 000

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

855 85502 2010

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

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

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 133 500

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 36 045

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 sk ład ek na ubezpieczenie 
zdrow otne z budżetu państw a za o soby upraw nione

852 85213 2030 24 100

855 85513 2010 48 800

U M iG  Sum a 16 950 361

Z up. WOJĘWOOy DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR VyYD2IAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Z up. WOJEWODY,.DOLNOŚLĄSKIEGO
/

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Szczawno Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 78 105
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 735 036
852 85203 2010
852 85213 2030 22 900
852 85214 2030 131 400
852 85216 2030 165 000
852 85219 2010
852 85219 2030 103 000
852 85228 2010
852 85230 2030 57 500
855 85501 2060 2 066 000
855 85502 2010 1 297 000
855 85504 2010 113 000
855 85513 2010 21 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 792 441

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. wojewo& ^kjlncslAskiego

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 SZCZAWNO ZDRÓJ
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 26 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 12 000

Razem: 39 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 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)

Gm ina Typ
Num er
funkcji

Fun kcja  nazwa
Num er
zadania

_  , Numer 
Zadanie nazwa . . .

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania D ział Rozdział P aragraf Kwota

Szczaw no Zdrój UM 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 

i porządek publiczny
2.3.

System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 

ratow nictw a oraz ochrona ludności
2.3.3. 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 
1 n ienaruszalność granic

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

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

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

752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne adm inistracji publicznej i 
przedsięb 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 131 4 00

85216 2030 165 000
85219 2010

2030 103 000
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 57 500

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 1 297 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ych ow yw an iu  dzieci 855 85501 2060 2 066 000
85504 2010 113 000

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.
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 61 500

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 16 605

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

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

20.1.1.7.
N adzór i kontrola nad leczn ictw em  uzdrow iskow ym  
o raz gm inam i uzdrow iskow ym i

758 75814 2870 735 036

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 22 900

855 85513 2010 21 800

U M  Sum a 4 7 92 441

Z up.

Celina Marzena Dnedriak 
DYREKTOR WYDZl ¿.U 

Finansów i Budżetu""



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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

-  4 n?iedziok
Celina

/



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 Szczytna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 34 925
752 75212 2010 200
752 75212 2020 450
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 600
852 85214 2030 42 500
852 85216 2030 135 000
852 85219 2010
852 85219 2030 163 700
852 85228 2010
852 85230 2030 44 800
855 85501 2060 3 269 000
855 85502 2010 2 347 000
855 85504 2010 161 000
855 85513 2010 32 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 249 675

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 DpLNCŚl^SKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYOZUŁU 

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 SZCZYTNA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem: 52 000

z up. WOJEWODY ^LNCŚLĄ^WEGO

Celina Marzena Dziedziak 
d y r e k t o r  w yd zia 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)

Gm ina T y p
Numer
funkcji Fun kcja  nazwa

Num er
zadania Zadanie nazwa Num er

podzadania
Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania D ział Rozdział P aragraf Kwota

Szczytna 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.
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.

11.4.2.4.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r p ozam ilitarny

752 75212 2010 200

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 finansow e zadań i program ów  realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 42 500

85216 2030 135 000
85219 2010

2030 163 700
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 44 800

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

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

855 85502 2010 2 347 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 269 000
85504 2010 161 000

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.

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 27 500

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

16.1.4.6.
F inansow anie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu  adm inistracji rządow ej zw iązanych z obsługą 
obyw ateli 1 z w ydaw aniem  zezw oleń

750 75011 2010 7 425

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 17 600

855 85513 2010 32 500
U M iG  Suma 6 249 675

Z up. WOJEWODY COLNC',LASKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i n a  S4c l { }  Dzićdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Szklarska Poręba

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 75 565
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 45 400
852 85214 2030 194 800
852 85216 2030 353 000
852 85219 2010 281
852 85219 2030 120 700
852 85228 2010 73 872
852 85230 2030 77 700
855 85501 2060 2 011 000
855 85502 2010 1 552 000
855 85504 2010 102 000
855 85513 2010 18 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 626 418

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. WOJEVyOQYDpLNCiLASKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA SZKLARSKA PORĘBA

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 60 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 13 000

Razem: 75 000

Z up. WOJEWODY DQLNQAlAsKIEGO

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)

Gm ina Typ
Num er
funkcji

F u n kc ja  nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Numer

podzadania
Nazwa podzadania

Numer
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P ara gra f Kwota

Szklarska
Poręba

UM 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3.
System  ochrony p rzeciw pożarow ej i 

ratow nictw a oraz ochrona ludności
2.3.3. 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

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 194 800

85216 2030 353 000
85219 2010

2030
281 

120 700

13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203
85228

2010
2010 73 872

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

852 85230 2030 77 700

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

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

855 85502 2010
i

1 5 5 2  000 i
!

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

2060
2010

2 0 11 0 00  

102 000

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 - dow ody osobiste, 
ew idencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cyw ilnego

750 75011 2010 59 500

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 16 065

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 45 400

855 85513 2010 18 900

UM Suma 4 626 418

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
I \ ' AJ i J /i /

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 £?LN0<^SKIEGO

Celina Marzena DHen
d y r e k t o r  w yd zia j

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 Ścinawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 52 705
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 47 700
852 85214 2030 217 800
852 85216 2030 365 000
852 85219 2010 667
852 85219 2030 166 800
852 85228 2010
852 85230 2030 53 100
855 85501 2060 5 137 000
855 85502 2010 3 915 000
855 85504 2010 243 000
855 85513 2010 54 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 254 772

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 DO LW OŚ ŁĄCKIEGO
i , 7

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 ŚCINAWA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 34 000
855 85502 0970
855 85502 0980 41 000

Razem: 76 000

Z up. WOJEWODY D^LNeilkSKIEGO
/

Celina M w rm a Dziedziak 
DYREKTOR v/Vor,|/,';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)

Gm ina Typ
Numer
funkcji

Fun kcja  nazwa
Numer

zadania
Zadanie nazwa Num er

podzadania
Nazwa podzadania Numer

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Ścinaw a 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 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 1 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

11
Bezpieczeństw o zew nętrzne 
i n ienaruszalność granic

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

11.4.2.
Pozam ilitarne przygotow ania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i w ojsk 
so juszniczych  przez sekto r 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 217 800

85216

85219
2030

2010

2030

365 000 

667 
166 800

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 53 100

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 3 915 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 5 137 000
85504 2010 243 000

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 4 1 5 0 0

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

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

750 75011 2010 11 205

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

852 85213 2030 47 700

855 85513 2010 54 700
U M iG  Suma 10 254 772

z up. W0JEVVDpY|3LhiCAl̂ SKIEG0

Celina Marz ’?iak.
DYREKTOR WYDZl/.LU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 DPLNt*fĄ!

\ : í / ) í  /

OLNCALASKIEGO

Celina Marze: 
DYREKTOR

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 Środa Śląska

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 224 155
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 43 200
852 85214 2030 126 000
852 85216 2030 342 000
852 85219 2010 2 056
852 85219 2030 296 200
852 85228 2010
852 85230 2030 89 600
855 85501 2060 9 070 000
855 85502 2010 5 372 000
855 85504 2010 518 000
855 85513 2010 38 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16129 811

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 D p L t ó W lE G O

r ,  /
Celina  M~r~-~rc / > / * •  k

DYREKTOR VVYDZi/-.ŁU * 
Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA

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 150 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 37 000

Razem: 190 000

Z up. WOJEWODY l OLMG^LASKIEGO
v l$ fk  J

Celina Marzena Dziećzick 
DYREi. ' \ /YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Gm ina

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

Typ
Num er
funkcji

Fun kcja  nazwa Num er
zadania

Zadanie nazwa Num er
podzadania

Nazwa podzadania Numer
działania Nazwa działania D ział Rozdział Paragraf Kwota

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

754 75414 2010 1 0 0 0

9
Kultura i 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.
O pieka nad m iejscam i pam ięci narodow ej oraz 
grobam i i cm entarzam i w ojennym i

710 71035 2020 7  000

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 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 126 000

85216 2030 342 000
85219 2010

2030
2 056 

296 200
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 89 600

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 5 372 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 9  0 70 000

85504 2010 518 000

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, 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 176 500

16.1.4.
System  adm inistracji publicznej i 
współpraca z jednostkam 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 47 655

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 43 200

855 85513 2010 38 300

U M iG  Sum a 16 129 811

z up. V n jB K O Y - ^ X tK  *L*SKIECO

Celina Marzena 
OYREk . j YDZ1AŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Świdnica

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 COLMC- L^SKIEGO

Celina Mcr?.crcr Dziździak 
DYREKTOa 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 Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 68 580
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 28 900
852 85214 2030 97 500
852 85216 2030 218 000
852 85219 2010 3 238
852 85219 2030 196 300
852 85228 2010
852 85230 2030 66 400
855 85501 2060 9 037 000
855 85502 2010 5 016 000
855 85504 2010 469 000
855 85513 2010 91 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 294 918

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  WOJEWODY Ó ę C  'ĄkIEGO

Celina Marzeno Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Gudi . iu

/



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 ŚWIDNICA
(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 ^LfcKIEGO
* v. jm o -  /

Celina ,rv ’z^ak
DYRE:.T( l fW, , .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)

Gm ina T y p
Num er
funkcji

Fun kcja  nazwa
Num er
zadania

„  , . Num er 
Zadanie nazwa . . .

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania D ział Rozdział P ara gra f Kwota

Świdnica UG 2
Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

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

2.3.3. Obrona 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 800

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 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 p om ocy społecznej

852 85214 2030 97 500

85216 2030 218 000
85219 2010

2030
3 238 

196 300
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 66 400

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 5 016 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 9 037 000
85504 2010 469 000

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, 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 54 000

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 14 580

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 28 900

855 85513 2010 91 900
UG Sum a 15 294 918
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świdnica

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

UM Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 14 500
750 75011 2010 753 745
752 75212 2010 600
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 151 400
852 85214 2030 990 500
852 85216 2030 1 172 000
852 85219 2010 6 970
852 85219 2030 725 100
852 85228 2010
852 85230 2030 358 900
855 85501 2060 21 613 000
855 85502 2010 13 692 000
855 85504 2010 1 158 000
855 85513 2010 162 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 40 799 715

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

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

URZĄD MIASTA ŚWIDNICA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 290 000
855 85502 0970 25 000
855 85502 0980 225 000

Razem: 542 000
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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)

. 1 _  1 Num er G m ina Typ Fun kcja  nazwa
Num er

zadania
Zadanie nazwa

Numer
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Świdnica UM 2 Bezpieczeństw o w ew nętrzne 
i porządek publiczny

2.3. System  och ron y 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 1000

9
Kultura i dziedzictw o 
narodow e

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

710 71035 2020 14 500

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 600

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 990 500

85216 2030 1 172 000
85219 2010

2030
6 970 

725 100
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 358 900

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 13 692 000

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

2060
2010

21 613 000 
1 158 000

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, 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 593 500

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 160 245

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 151400

855 85513 2010 162 000
UM Sum a 40 799 715
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świebodzice

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

UM Świebodzice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 274 320
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 420 600
852 85213 2030 53 100
852 85214 2030 497 300
852 85216 2030 401 000
852 85219 2010 5 134
852 85219 2030 399 800
852 85228 2010
852 85230 2030 231 800
855 85501 2060 9 015 000
855 85502 2010 5 244 000
855 85504 2010 499 000
855 85513 2010 38 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 081 054

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

URZĄD MIASTA ŚWIEBODZICE

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 5 000
852 85228 0830
855 85502 0920 180 000
855 85502 0970 13 000
855 85502 0980 80 000

Razem: 278 000
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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 j Typ
Num er
funkcji

Fu n kc ja  nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa Num er
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Św iebodzice UM 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 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 p ozam 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.

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

85216

2030

2030

497 300 

401 000
85219

85203

85228

85230

2010
2030

2010

2010

2030

5 134 

399 800 

420 600

231 800

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 
alim entacyjnego i zasiłk i d la opiekunów

855 85502 2010 5 244 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 9 015 000
85504 2010 499 000

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, 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 216 000

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 58 320

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

20.1.3.

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

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

852 85213 2030 53 100

855 85513 2010 38 600
UM Suma 17 081 054
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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

UM Świeradów Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 36 195
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 1 998 719
852 85203 2010
852 85213 2030 18 900
852 85214 2030 73 700
852 85216 2030 138 000
852 85219 2010
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010
852 85230 2030 33 600
855 85501 2060 1 967 000
855 85502 2010 1 340 000
855 85504 2010 91 000
855 85513 2010 12 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 799 814

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

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

URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 23 000

Razem: 59 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
......................................................................................................................................................... (w z łotych)

Gm ina Typ
Numer
funkcji

Fun kcja  nazwa
Num er

zadania
Zadanie nazwa Num er

podzadania
- t . . . i Num er Nazwa podzadania . . .  .

i działania
Nazwa działania D ział Rozdział P aragraf Kwota

Św ieradów
Zdrój

UM 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

9
Kultura i dziedzictw o 
narodow e

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 
n arodow ej w  kraju i za granicą

9 . I . I .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
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 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 2030 73 700

85216 2030 138 000
85219 2010

2030 88 700
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 33 600

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 1 340 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 1 967 000
85504 2010 91 000

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 28 500

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

16.1.4.6.
F inansow anie, 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 7 695

20 Zdrowie 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 adzór i kontrola nad leczn ictw em  uzdrow iskow ym  
oraz gm inam i uzdrow iskow ym i

758 75814 2870 1 998 719

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 18 900

855 85513 2010 12 300
UM  Sum a 5 799 814
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Celina '• ' ,  ri . r . , 
DYREK7C. , " " /c

Finansów i "



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 Świerzawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 800
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 59 800
852 85214 2030 665 000
852 85216 2030 302 000
852 85219 2010
852 85219 2030 132 000
852 85228 2010 42 134
852 85230 2030 163 300
855 85501 2060 4 033 000
855 85502 2010 3 139 000
855 85504 2010 175 000
855 85513 2010 30 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 793 634

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 L^LV ->A! ^ ' IEG0
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Załącznik nr 2

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

URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 38 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 40 000

Razem: 86 000

z up. wojewody ::u:^ i\c;'.!Eco
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      .
Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)

Gm ina Typ
Num er
funkcji

Fun kcja nazwa Numer
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania

Nazwa podzadania Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Para gra f Kwota

Św ierzaw a 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 o chrona ludności

2.3.3. O brona cywilna 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
B ezpieczeństw 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 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 665 000

85216 2030 302 000
85219 2010

2030 132 000
13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010 i

85228 2010! 42 134

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

852 85230 2030 163 300

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

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

855 85502 2010 3 139 000

13.4.1.5. Pom oc Państw a w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 033 000
85504 2010 175 000

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, 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 40 000

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 10 800

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 59 800

855 85513 2010 30 400
UMiG Sum a 8 793 634
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