
FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Bardo

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 34 955
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 24 900

852 85213 2030 22 100

852 85214 2030 458 600

852 85216 2030 166 000

852 85219 2030 111 800

852 85228 2010 58 200

852 85230 2030 70 000

855 85501 2060 2 518 000
855 85502 2010 1 587 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 5 052 755

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet W ojewody 
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
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA I GMINY BARDO
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 25 000
855 85502 0970
855 85502 0980 5 000

Razem: 31 000
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bardo UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 458 600

85216 2030 166 000
85219 2030 111 800

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 58 200

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 70 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 1587 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 518 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 30 934

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 4 021

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 24 900

2030 22 100

UM iG Suma 5 052 755
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UM Bielawa

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 313 280
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 1 032 406
852 85213 2010 88 200

852 85213 2030 65 500
852 85214 2030 219 100
852 85216 2030 494 000

852 85219 2030 460 300
852 85228 2010 216 100

852 85230 2030 99 000

855 85501 2060 13 979 000
855 85502 2010 9 007 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 25 976 786

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA BIELAWA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 14 000
852 85228 0830 15 000
855 85502 0920 170 000
855 85502 0970 20 000
855 85502 0980 85 000

Razem: 304 000
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Załącznik nr 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Bielawa UM 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 1500

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2. Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc 1 integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 219 100

85216 2030 494 000
85219 2030 460 300

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010 1 032 406

85228 2010 216 100

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 99 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 9 007 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 13 979 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 277 239

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 36 041

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 88 200

2030 65 500

UM  Suma 25 976 786
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Bierutów

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 611
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 000
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 29 600
852 85213 2030 27 100
852 85214 2030 12 800
852 85216 2030 218 000
852 85219 2030 166 900
852 85228 2010 15 800
852 85230 2030 141 000

855 85501 2060 5 748 000
855 85502 2010 3 658 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 10 089 111

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 40 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 78 000
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

Bierutów UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 300

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 1000

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 12 800

85216 2030 218 000
85219 2030 166 900

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 15 800

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 141 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 3 658 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 748 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 61 603

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 8 008

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3/
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 29 600

2030 27 100

U M iG  Suma 10 089 111

Z up. WOJr J i'ŚLĄSKIEGO

¿ 1 :
D YP E ;T ' ■' .-¡ALU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w  projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

«.'ŚLĄSKIEGO
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Bogatynia

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 268 277
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 85 800

852 85213 2030 82 900

852 85214 2030 652 700

852 85216 2030 637 000

852 85219 2030 367 300

852 85228 2010

852 85230 2030 128 000

855 85501 2060 10 982 000
855 85502 2010 6 393 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 19 599 877

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Z ałączniku 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
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 100 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 60 000

Razem: 170 000
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D otac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  za d an io w e g o  b u d ż e tu  p ań s tw a  w podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Bogatynia UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa ¡tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 1500

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 400

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 652 700

85216 2030 637 000
85219 2030 367 300

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami' 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 128 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 855 85502 2010 6 393 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 982 000

16 Sprawy obywatelskie 16:1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 237 413

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 30 864

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 85 800

2030 82 900

UMiG Suma 19 599 877
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WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

DY JA Ł U
Finansów i Budżetu



Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UM Boguszów Gorce

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 149 843
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 84 100
852 85213 2030 63 000
852 85214 2030 925 800
852 85216 2030 518 000
852 85219 2030 301 200
852 85228 2010 19 000

852 85230 2030 160 000

855 85501 2060 7 934 000
855 85502 2010 6 249 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 16 405 243

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA BOGUSZÓW GORCE

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 121 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 161 000

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 3

(w złotych)

D otac je w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań stw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

Boguszów Gorce UM 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 925 800

85216 2030 518 000
85219 2030 301 200

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 19 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 160 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 6 249 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 934 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 132 604

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 17 239

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 84 100

2030 63 000

U M  Suma 16 405 243
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

Edyta S  pula 
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UG Bolesławiec

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 049
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 48 100

852 85213 2030 29 700
852 85214 2030 169 300

852 85216 2030 223 000

852 85219 2030 172 300
852 85228 2010
852 85230 2030 62 000

855 85501 2060 8 365 000
855 85502 2010 4 138 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 13 258 749

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 15 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 63 000

Razem: 87 000
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Załącznik nr 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d ż e tu  p ań s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia łan ia

(w złotych)

Bolesławiec UG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 169 300

85216 2030 223 000
85219 2030 172 300

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 62 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. W  Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 4 138 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 365 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 44 291

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 5 758

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 48 100

2030 29 700
UG Suma 13 258 749
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

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).

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UM Bolesławiec

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 46 000
750 75011 2010 509 096
752 75212 2010 600
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 1 049 904
852 85213 2010 135 400
852 85213 2030 85 700
852 85214 2030 312 000
852 85216 2030 602 000

852 85219 2030 571 100
852 85228 2010 183 000

852 85230 2030 336 000

855 85501 2060 17 552 000
855 85502 2010 10 295 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 31 678 800

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830 13 000
852 85228 0830 15 000
855 85502 0920 150 000
855 85502 0970 20 000
855 85502 0980 110 000

Razem: 310 000
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p ań s tw a  w  podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Bolesławiec UM 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa ¡tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 46 000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 600

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 312 000

85216 2030 602 000
85219 2030 571100

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010 1 049 904

85228 2010 183 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 336 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 10 295 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 17 552 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1,1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 450 527

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 58 569

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 135 400

2030 85 700

U M  Suma 31 678 800
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

E d y t a  S  c a ł a
Dy : ¿ ia ł u
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Bolków

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 200
750 75011 2010 80 548
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 000
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 25 300

852 85213 2030 30 700
852 85214 2030 955 200
852 85216 2030 246 000

852 85219 2030 176 000
852 85228 2010
852 85230 2030 95 000

855 85501 2060 6 278 000
855 85502 2010 3 675 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 11 565 248

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA I GMINY BOLKÓW
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 27 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 27 000

Razem: 60 000
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  za d an io w e g o  b u d ż e tu  p ań s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Bolków UM 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 1200

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 1000

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 955 200

85216 2030 246 000
85219 2030 176 000

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 95 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 855 85502 2010 3 675 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 278 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 71281

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 9 267

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 25 300

2030 30 700

UM  Suma 11 565 248

DY R E  T :"  V CIAŁU
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Borów

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

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).

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

DY ' A L U
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

U G  Borów

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 796
752 75212 2010 200
752 75212 2020 650
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 22 100

852 85213 2030 7 100

852 85214 2030 41 700

852 85216 2030 54 000

852 85219 2030 111 700

852 85228 2010

852 85230 2030 50 000

855 85501 2060 2 746 000
855 85502 2010 1 538 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 4 599 246

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Edyta ?  • Ja  
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Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD GMINY BORÓW
(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 9 000

Razem: 22 000
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D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  za d an io w e g o  b u d ż e tu  p ań s tw a  w  podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w zlolycli)

Borów UG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 200

11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 650

13 Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 41700

85216 2030 54 000
85219 2030 111 700

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 50 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 855 85502 2010 1 538 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 746 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 23 713

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 3 083

20 Zdrowie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 22 100

2030 7 100
UG Suma 4 599 246
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w  projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Brzeg Dolny

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 181 823
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 524 952
852 85213 2010 56 400

852 85213 2030 30 300

852 85214 2030 37 300

852 85216 2030 238 000

852 85219 2030 256 200

852 85228 2010

852 85230 2030 124 000

855 85501 2060 7 928 000
855 85502 2010 3 905 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 13 283 275

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD MIASTA I GMINY BRZEG DOLNY
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 4 000
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 12 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 111 000

z up. w o je?  j  / : :  l .m.: ś lą s k ieg o
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p ań s tw a  w  podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Brzeg Dolny UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2. Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 37 300

85216 2030 238 000
85219 2030 256 200

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010 524 952

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 124 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W  Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 3 905 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 928 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 160 905

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 20 918

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 56 400

2030 30 300

UM iG Suma 13 283 275
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

DY .LU
Finansów i Budżetu



Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Bystrzyca Kłodzka

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 169 407
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 193 867
852 85203 2010 592 444
852 85213 2010 68 000
852 85213 2030 65 100
852 85214 2030 371 600
852 85216 2030 494 000
852 85219 2030 454 100
852 85228 2010
852 85230 2030 285 000

855 85501 2060 9 432 000
855 85502 2010 5 815 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 17 941 818

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

z u p .w o jfv  j < : : ' . k Sl/.skiego
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Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 7 000
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 35 000

Razem: 104 000

Finansów i budżetu



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia łan ia

(w złotych)

Bystrzyca Kłodzka UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 371 600

85216 2030 494 000
85219 2030 454 100

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010 592 444

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 285 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W  Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 5 815 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 432 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 149 918

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 19 489

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi

758 75814 2870 193 867

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 68 000

2030 65 100

UM iG Suma 17 941 818
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FB-BP.3110.10.2017.KSz

WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Chocianów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

a
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UMiG Chocianów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 86 262
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 30 400

852 85213 2030 31 800
852 85214 2030 261 700
852 85216 2030 242 000
852 85219 2030 222 000

852 85228 2010
852 85230 2030 52 000

855 85501 2060 7 007 000
855 85502 2010 3 879 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 11 817 462

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Zup.  WCJP/ J / ' : 1 JirŚLĄSKIEGO
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Załącznik nr 2

URZĄD M IASTA I GMINY CHOCIANÓW

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 45 000

Razem: 91 000

Finansów i oudżetu
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w  podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotychj

Chocianów UMiG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 4 000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2.
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 261 700

85216 2030 242 000
85219 2030 222 000

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 ' 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 52 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 855 85502 2010 3 879 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 007 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 76 338

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 9 924

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 30 400

2030 31800

UM iG  Suma 11 817 462
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W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3110.10.2017.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).

Z up. WOJF/ r C  WCŚLĄSKIEGO
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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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UG Chojnów

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 40 836
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 26 700
852 85213 2030 42 100

852 85214 2030 357 300

852 85216 2030 313 000
852 85219 2030 236 700
852 85228 2010
852 85230 2030 134 000

855 85501 2060 6 371 000
855 85502 2010 3 710 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 11 232 836

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

z up. w o je / j { : : :  ,m: 5 lą? kieg o
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Załącznik nr 2

URZĄD GMINY CHOJNÓW

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

(w złotych)

D ział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 20 000

Razem: 60 000
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Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

Chojnów UG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

752 75212 2010 200

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 357 300

85216 2030 313 000
85219 2030 236 700

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 134 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 3 710 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 371000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 36 138

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 4 698

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 26 700

2030 42 100
UG Suma 11 232 836
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

FB-BP.3110.10.2017.KSz

Urząd Miasta 
Chojnów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

- 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).
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Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UM Chojnów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 136 288
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 100
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 50 700

852 85213 2030 46 000
852 85214 2030 303 600
852 85216 2030 344 000

852 85219 2030 317 500

852 85228 2010 94 300

852 85230 2030 74 000

855 85501 2060 6 564 000
855 85502 2010 3 957 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 11 889 788

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet W ojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA CHOJNÓW

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 11 000
855 85502 0920 55 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 31 000

Razem: 102 000
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Załącznik nr 3
D otac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Chojnów UM 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 
obronne

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 1100

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 303 600

85216 2030 344 000
85219 2030 317 500

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 94 300

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 74 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

855 85502 2010 3 957 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 564 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 120 609

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 15 679

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 50 700

2030 46 000

UM  Suma 11889 788
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WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w  projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:

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).

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



Załącznik nr 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, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2018.

UG Ciepłowody

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 744
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 15 100

852 85213 2030 13 000

852 85214 2030 15 400

852 85216 2030 105 000

852 85219 2030 71 500

852 85228 2010 8 600

852 85230 2030 12 000

855 85501 2060 1 801 000
855 85502 2010 1 152 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 3 211 544

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody 
Dolnośląskiego w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w
projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

URZĄD GMINY CIEPŁOWODY
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970
855 85502 0980 6 000

Razem: 21 000
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(w złotych)

Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p ań s tw a  w p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia łan ia

Ciepłowody UG 2
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrona 
ludności

2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.
W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych 
zadań

754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa

11.4.2. Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

13 Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 15 400

85216 2030 105 000
85219 2030 71 500

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 8 600

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 12 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 855 85502 2010 1152 000

• 13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 801 000

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 14 818

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 1926

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

852 85213 2010 15 100

2030 13 000
UG Suma 3 211 544
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