
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 111 800
852 85228 2010 49 200
852 85230 2030 186 900
855 85501 2060 2 518 000
855 85502 2010 1 585 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 158 655

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

Z up. WOJEWODĄ-DOLNOŚLĄSKIEGO

Ećfyfa Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a w  p o dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
_______________          (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Bardo UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

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 2010

2030 111 800
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 49 200

13.1.2.6.

13.4.1.1.

Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 186 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 585 000

13.4.1.5.

13.4.1.6.

Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 518 000

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 9341

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 0211

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

2030

24 900 

22 100

UMiG Suma S 158 655

Z up. WOJFVVOD^Br0LN^k^SKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010 500
852 85219 2030 460 300
852 85228 2010 169 300
852 85230 2030 108 600
855 85501 2060 13 979 000
855 85502 2010 8 996 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 25 929 086

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

Z up. WOJEWODY^OLNOŚ^SKIEGO

Edyta Sapała  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  uklaclu zadaniow ego budżetu pań stw a  w podzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

__________________________________________________________________________________________________      (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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 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 219 100

85216 2030 494 000
85219 2010

2030
500 

460 300
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 1032 406

85228 2010 169 300

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 108 600

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 8 996 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855

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

85502

.............................
2010

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

2030
88 200 
65 500

UM Suma 25 929 086

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Zup  -------

Finansów i Budżetu



Załącznik 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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010 7 800
852 85219 2030 166 900
852 85228 2010 17 200
852 85230 2030 126 800
855 85501 2060 5 748 000
855 85502 2010 3 653 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 079 111

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

w budżecie zadaniowym państwa 
Budżet Wojewody Dolnośląskiego

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EĆkfa.Sapa&f
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  układu zadaniowego budżetu państw a  w podzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia (Za łączn ik  n r  3)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

Gm ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

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 2010

2030
7 800 

166 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 17 200

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 126 800

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 653 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 61603

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

2030
29 600 
27 100

UMIG Suma V ' . . .  V.......... ________ __ 10 079 111

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta^Sapała' 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Sapała 
d y r e k t o r  W DZIAŁU

r i n a n t i A . . ,  :  P I . .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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 367 300
852 85228 2010
852 85230 2030 120 900
855 85501 2060 10 982 000
855 85502 2010 6 385 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 19 584 777

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

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODYJJOLNpŚLĄSKIEGO 

&iyta Sapała



D otac je  w yn ikające ze  s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu państw a w  p o dzia le  na fu n kc je , zadania, podzadania  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

____________________________________          (w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

N azw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

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 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 1 5001

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 2010

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 120 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5.

13.4.1.6.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 
Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855
855

855

85502
85501

85502

2010
2060

2010

6 385 000 
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

f

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 

82 900

UMiG Suma 19 584 777

Z up. W0JEW0D^[>eCN^M,SKIEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 301 200
852 85228 2010 49 800
852 85230 2030 205 400
855 85501 2060 7 934 000
855 85502 2010 6 241 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 473 443

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

Z up. WOJEW ^KJOL^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze  s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w  p o dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadania  i d zia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

 _________________________________        (w złotych)

Gm ina T y p
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

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 2010

2030 301 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 49 800

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 205 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 6 241 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów poiityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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

2030
84 100 
63 000

U M  S u it a ¡ ¡ l i ....... .............. ..................... ........................... i.... I . ; , .......... ......................... 16 473 443

Z up. W0JEW00JJXJIN0ŚL^SK1€G0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSK3

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

DYREKTOR w y d z ia łu  
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 172 300
852 85228 2010
852 85230 2030 78 400
855 85501 2060 8 365 000
855 85502 2010 4 137 124
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 274 273

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

Z up. WO^ODy^CNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D otac je  w yn ikające ze s truk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  vi' po dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i  dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
________________________________________________________        (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadan ia

N um er
działania

Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Bolesławiec UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 porządek

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

85216 2030
85219 2010

2030
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 78 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1,

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 4 133 000

13.4.l .S . Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 365 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 4 124

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

UG Sum

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

2030
48 100 
29 700 

13 274 273

Z UP WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Z ' z '

Ł T & t a  S a p a T a ^  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010 9 500
852 85219 2030 571 100
852 85228 2010 159 700
852 85230 2030 401 000
855 85501 2060 17 552 000
855 85502 2010 10 281 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 31 716 000

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załącznik« n r  3.

vta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ika jące  ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w  p o dzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

N azw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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 1 akcje Informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona 1 popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego 1 miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami 1 cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 46 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
1 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 i
85219 2010

2030
9 500| 

571 100
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 1049 904 :

85228 2010 159 700 i

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 401 000;

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1. 

13 4 5

13.4.1.6.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 
Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855
855

855

85502
85501

85502

2010
2060

2010

10 281 000 
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 1 
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 1 refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
135 400 
85 700

UM Suma 31 716 000

Z up. W O JE W O ^ O O l^ śtĄ S K lE G O

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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

- 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

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

Z up. WOJ ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM 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 2010 1 000
852 85219 2030 176 000
852 85228 2010
852 85230 2030 101 200
855 85501 2060 6 278 000
855 85502 2010 3 670 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 567 448

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

Z up. W0JEW0DYJ50LNQ$LĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ika jące  ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w podzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
________________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazw a
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
N azw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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 1 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 
1 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 2010

2030
1000 

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 101 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 670 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 71 281

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

2030
25 300 
30 700¿U3U /UU

UM Suma 11567 448

Z up. WOJEWO^BOLN^kĄSKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Borów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG 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 2010 1 000
852 85219 2030 111 700
852 85228 2010
852 85230 2030 52 200
855 85501 2060 2 746 000
855 85502 2010 1 536 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 600 446

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

Z up. W 0JEW 0D)W )0LN0^SKIE60

¿tfyta Sapała
DYREKTOR'WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a w p o dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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
85219

2030
2010
2030

54 000 
1000 

111 700
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203

85228
2010
2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 52 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1536 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 1 refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 .2010

2030
22 100 

7 1001
UG Suma 4 600 446

l  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edy^ Sapaf̂ ?^ ’ 
DYREKTÜR'VVYDZIALU 

Finansów i Sudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

1 Up' WOt LĄSKIEG0

d y r e k t o r "Wy d z ia ł  o
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 256 200
852 85228 2010
852 85230 2030 142 400
855 85501 2060 7 928 000
855 85502 2010 3 903 124
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 299 799

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

d y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu

w o je w o d y  d o ln o ś lą s k ie g o

* P  / T l ) / / 7



D o ta c je  w yn ikające ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  vt' p o d z ia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadan ia
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Brzeg Dolny UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 porządek

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 2010

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 142 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 899 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 4 124

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, nad2Ór 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

2030
56 400 
30 300

UMiG Si ma 13 299 799

Z up. WOJEWOD^OLNOŚ^SKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 454 100
852 85228 2010
852 85230 2030 359 500
855 85501 2060 9 432 000
855 85502 2010 5 807 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 18 008 318

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym' państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określone] w Załączniku nr 3.

J *  Z up. W0JEW0D)^00LjJ9ŚLĄSKIEG0

Eayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w  p o dzia le  na fu n k c je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
_______________________________         (w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazw a podzadania
N um er

działan ia
Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Bystrzyca
UMIG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 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 2010

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 359 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 5 807 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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

2030
68 000 
65 100

UMIG Suma 18 008 318

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta. Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 222 000
852 85228 2010
852 85230 2030 32 400
855 85501 2060 7 007 000
855 85502 2010 3 874 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 792 862

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W0JEW0DYJ)0LN0ŚUSKIEG0

Eafyta Sapaia
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D otac je  w yn ikające ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  »' p o dzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Z a łączn ik  n r  3)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazw a
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

p odzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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 2010

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 32 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 874 000

13.4 .l .S . Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 007 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 1 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 obsłiigą 
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 1 refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
30 400 
31800

UMiG Suma 11 792 862

7. up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

via Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Chojnów

(w  złotych)

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 2010 600
852 85219 2030 236 700
852 85228 2010
852 85230 2030 119 800
855 85501 2060 6 371 000
855 85502 2010 3 705 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11214 236

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

Z up. W OJEW ^TD^iOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w  p o d zia le  na fu n kc je , zadania, podzad an ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazw a

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działan ia Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

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 
1 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 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

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 357 300

85216 2030 313 000
85219 2010

2030
600 

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 119 800

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 705 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 371 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 
obywateii 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

2030
26 700 
42 100

UG Suma 11214 236

Z up. WOJEWODYjDOLNOŚLĄSKIEGO

Eayía Safóla
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Z up. WOJEW^PY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 317 500
852 85228 2010 69 300
852 85230 2030 78 200
855 85501 2060 6 564 000
855 85502 2010 3 951 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 862 988

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

up. w ojew od^ M T no^ J kiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze  s truk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w podzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

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 1 100

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 2010

2030 317 500
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 69 300

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 78 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 951 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 1 kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli 1 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

2030
50 700 
46 000

UM Suma

Z up. WOJEWODYDYJ}0 LNOŚ^KIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

tSKIEGO

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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

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 2010
852 85219 2030 71 500
852 85228 2010 7 000
852 85230 2030 9 700
855 85501 2060 1 801 000
855 85502 2010 1 151 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 206 644

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

Z up. W O JE W C ^ C ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze s tru k tu ry  uldadu zadaniow ego budżetu państw a w podzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadania  i d zia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

N azw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

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

8521.6
85219

2030
2030
2010
2030

i
15 400 i 

105 000 ;

71500
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi , 852 85203 2010

85228 2010 7 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 9 700

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1151 000

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

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 

13 000
UG Sum 3 206 644

Z up, W O JEW ^O O Lf^LĄ SK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje ceiowe 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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Cieszków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 990
752 75212 2010 200
752 75212 2020 600
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 9 400
852 85213 2030 13 100
852 85214 2030 271 600
852 85216 2030 108 000
852 85219 2010 1 700
852 85219 2030 96 000
852 85228 2010
852 85230 2030 78 000
855 85501 2060 3 783 000
855 85502 2010 2 182 000
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

ogółem 6 579 590

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

Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO

ŚUfyta Safśafa 
DYREKTOR WYD7IAJ-11



D o ta c je  w yn ikające ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w po dzia le  na fu n k c je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

(w  złotych)

Gm ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działania
Nazw a działan ia Dział R ozdział P a ra g ra f Kw ota

Cieszków 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

2030

2030

600 
2 000

271 600

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1 1. Formy ochrony przyrody 925 92503

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

85216 2030 108 000
85219 2010

2030
1 700 

96 000
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 78 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 182 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 783 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 29 195

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 3 795

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

2030
9 400 

13 100
UG Sum .. 6 579 590

Z up. WOJEWOD^OLNjtóLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czarny Bór

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 808
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 700
852 85213 2030 14 800
852 85214 2030 41 300
852 85216 2030 107 000
852 85219 2010
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010
852 85230 2030 107 900
855 85501 2060 2 985 000
855 85502 2010 1 600 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 976 608

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

Z up. W OJEW OD^eOLN^SK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ika jące  ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  u' podzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)
______________          (w  złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działan ia
Nazw a działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Czarny Bór 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 41300

85216 2030 107 000
’ 85219 2010

2030 84 900
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 107 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 1 zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 1 600 000;

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 985 000:

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 18 414

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 2 394;

UG Sum

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

2030
13 700
14 800 

4 976 608

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Czernica

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czernica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 500
750 75011 2010 75 578
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 300
852 85213 2030 16 500
852 85214 2030 93 200
852 85216 2030 126 000
852 85219 2010 500
852 85219 2030 130 100
852 85228 2010
852 85230 2030 56 700
855 85501 2060 10 190 000
855 85502 2010 2 810 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 516 578

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

I  up. WOJEWODy DOLNOŚLĄSKIEGO

m yta Sa^&ia 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



D o ta c je  w yn ikające ze struk tu ry układu zadaniow ego budżetu pań stw a  ii' p o dzia le  na fu n k c je , zadania, podzad an ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

_______            (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działania

Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Czernica 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 1 000

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona 1 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 3 500

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 1 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 1 programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 93 200

85216 2030 126 000
85219 2010

2030
500 

130 100 i
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 56 700

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 810 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 190 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 66 883

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 8 695

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

2030
13 300 
16 500

UG Suma 13 516 578

Z up. WOJEWO^trOLfe^MSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Z up. WOJEWODY DpdiOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Długołęka

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 400
750 75011 2010 153 283
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 3 900
852 85213 2030 11 400
852 85214 2030 105 900
852 85216 2030 91 000
852 85219 2010 11 900
852 85219 2030 289 000
852 85228 2010
852 85230 2030 74 500
855 85501 2060 18 741 000
855 85502 2010 4 687 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 24.170 683

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

Z up. WOJEWOD^peLNOŚJ^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D otac je  w yn ikające ze  s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w p o dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

_______          (w  złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
N azw a podzadania

N um er
działania

Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Długołęka 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

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 400

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 1 programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 105 900

85216 2030 91000
85219 2010

2030
11 900 

289 000
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 74 500

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5

13.4.1.6.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 
Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855
855

......855

85502
85501

85502

2010
2060

2010

4 687 000 
18 741000

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 135 649

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 17 634

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

2030
3 900 

11 400
UG Suma 24 170 683

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

z up. WOJEWpef DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Dobromierz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 25 196
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 18 400
852 85213 2030 18 600
852 85214 2030 342 300
852 85216 2030 143 000
852 85219 2010 1 300
852 85219 2030 107 100
852 85228 2010
852 85230 2030 35 200
855 85501 2060 3 311 000
855 85502 2010 1 931 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 934 296

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

2 up' ^/OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



D o ta c je  wynikające ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  ii' po dzia le  na fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

____________        . t    (w  złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

Nazw a działania Dziai Rozdział P a ra g ra f K w ota

UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

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 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w  kraju i za 
granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego 1 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

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 342 3001

85216 2030
85219 2010

2030
1300 

107 100
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 35 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5.

13.4.1.6.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 
Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855
855

855

85502
85501

85502

2010
2060

2010

1 931 000 
3 311 000

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 22 297

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 2 899

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

2030
18 400 
18 600

UG Suma ^ ;■::■ - f :'-H& ’'■ ' 1 ^ :'' '1 i ': ^ 5 934 296

Z up. WOJE^0l5v DQ^pŚLĄSKIEGC

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.53.2018.KSz Wrocław, dnia 15 lutego 2018 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

I up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
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 2018 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Dobroszyce

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 24 207
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 300
852 85213 2030 20 800
852 85214 2030 8 100
852 85216 2030 160 000
852 85219 2010 6 700
852 85219 2030 91 200
852 85228 2010
852 85230 2030 62 400
855 85501 2060 4 384 000
855 85502 2010 2 054 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 825 907

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

2 up. WOJE^0tfY D£fc$aŚL4SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



D otac je  w yn ikające ze s tru k tu ry  układu zadaniow ego budżetu pań stw a  w p o dzia le  na  fu n kc je , zadania, podzadan ia  i dzia łan ia  (Za łączn ik  n r  3)

_______           (w złotych)

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

działan ia
Nazwa działania Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Dobroszyce 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 1 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 8 100

85216 2030 160 000
85219 2010

2030
6 700 

91 200
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 62 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 054 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 384 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

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 21422

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 2 785

UG Sum

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

2030
13 300 
20 800 

6 825 907

Z up. W O ^ i0 D Y ^ W O Ś LĄ S K IE6 O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


