
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Karpacz

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 ł u

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 Karpacz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 42 279
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 11 400
852 85213 2030 18 900
852 85214 2030 39 400
852 85216 2030 147 000
852 85219 2010
852 85219 2030 97 000
852 85228 2010
852 85230 2030 29 300
855 85501 2060 1 830 000
855 85502 2010 974 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 190 479

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

szczegółowości określonej w  Z ałączniku  n r  3.
Z up. WOJEWOp.Y DOL^DŚkĄSKIEGf

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

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

Karpacz UM 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 39 400

85216 2030 147 000
85219 2010

2030 97 000
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 29 300

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 974 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 830 000

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 37 415

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 4 864

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

2030
11 400 
18 900

UM Surr a 3 190 479

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 M iasta i Gminy 
Kąty W rocławskie

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 Kąty Wrocławskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 167 616
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 37 400
852 85213 2030 11 900
852 85214 2030 50 000
852 85216 2030 102 000
852 85219 2010 2 900
852 85219 2030 240 400
852 85228 2010
852 85230 2030 4 500
855 85501 2060 14 194 000

855 85502 2010 5 049 124
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 19 869 140

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

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 Kw ota

Kąty
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 1 cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 8 000

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 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300

13
Zabezpieczenie społeczne i

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 50 000

85216 2030 102 000
85219 2010

2030
2 900 

240 400
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 4 500

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 5 045 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 14 194 000

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 148 333

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 19 283

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

Opłacanie 1 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
37 400 
11900

UMIG Suma 19 869 140

Z up. W OJEW ODY^iDŚLĄSKIEGO

£dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Kłodzko

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. WOJE^terffy g^ŚtóŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYD7I,



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 Kłodzko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 320
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 109 400
852 85213 2030 67 100
852 85214 2030 218 700
852 85216 2030 493 000
852 85219 2010 3 200
852 85219 2030 231 700
852 85228 2010
852 85230 2030 175 700
855 85501 2060 9 904 000
855 85502 2010 5 886 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 176 420

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  Z ałączniku n r  3.

Z up. WOJEWOD^DO^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Gm ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazw a
N um er
zadan ia

Z a d 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 Kw ota

UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej 1 
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 218 700

85216 2030 493 000
85219 2010

2030
3 200 

231 700
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 175 700

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 5 886 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 904 000

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 76 389

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 9 931

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 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
109 400 

67 100

UG Suma ..■..V. . ........  ¡¿Ti"..* ” ., ..„...•...____ 17 176 420

2 up. WOJEWOtpgDC^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Kłodzko

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. V



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 Kłodzko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 399 003
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 63 500
852 85213 2030 105 400
852 85214 2030 1 358 200
852 85216 2030 857 000
852 85219 2010 1 000
852 85219 2030 494 100
852 85228 2010 15 100
852 85230 2030 625 500
855 85501 2060 11 618 000
855 85502 2010 7 100 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 22 641203

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 Z ałączniku  n r  3.

Z up. WOJE^pB? DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadania

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Kłodzko 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 1 za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 3 000

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 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 1 358 200

85216 2030 857 000
85219 2010

2030
1000 

494 100
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 15 100

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 625 500;

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 7 100 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 11 618 000

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 353 100

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 45 903

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
63 500 

105 400

UM Suma 22 641 203

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 ł u

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

UG Kobierzyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 126 463
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 17 000
852 85213 2030 17 800
852 85214 2030 29 600
852 85216 2030 134 000
852 85219 2010
852 85219 2030 148 600
852 85228 2010
852 85230 2030 126 200
855 85501 2060 13 256 000
855 85502 2010 3 253 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 109 963

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określone] w  Z ałączniku  n r  3.

Z up. WOJEWODYJDOLNOŚLĄSKIEGO

€Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina 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
działania

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

Kobierzyce 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 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 29 600

85216 2030 134 000
85219 2010

2030 148 600
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 126 200

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 1 zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 3 253 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 13 256 000

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 111 914

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 14 549

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
17 000 
17 800

UG Suma . 17 109 963

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 
Kondratowice

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 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 Kondratowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 257
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 14 100
852 85213 2030 14 600
852 85214 2030 102 300
852 85216 2030 116 000
852 85219 2010
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010
852 85230 2030 27 000
855 85501 2060 3 049 000
855 85502 2010 2 036 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 458 357

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 Z ałączniku  n r  3. Z up. W O J E W O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

'Httfyta Sapćtta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadania

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

UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej 1 
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 102 300

85216 2030 116 000
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 27 000

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 2 036 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 049 000

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 11732

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 1525

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
14 100 
14 600

UG Suma 5 4Í.8 357

Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

^juiyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Kostomłoty

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500
750 75011 2010 39 713
752 75212 2010 200
752 75212 2020 600
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 30 300
852 85213 2030 22 700
852 85214 2030 56 700
852 85216 2030 165 000
852 85219 2010 500
852 85219 2030 99 100
852 85228 2010
852 85230 2030 9 000
855 85501 2060 4 652 000
855 85502 2010 2 602 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 681 313

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  Z ałączniku  n r  3. z up W0JEWQDY opLNośysKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

Funkcja  nazw a
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Kostomłoty 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 2 500

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 i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 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 56 700

85216 2030 165 000
85219 2010

2030
500 

99 100
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 9 000

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 2 602 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 652 000

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 35 144

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 4 569

UG Sum

20

a

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
30 300 
22 700 

7 681313

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Kotla

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).

2 up. W 0 JE W ^ e fl)0 k P i8 ^ L Ą S K IE G 0

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 Kotla

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 24 861
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 9 400
852 85213 2030 9 400
852 85214 2030 129 500
852 85216 2030 72 000
852 85219 2010
852 85219 2030 100 900
852 85228 2010 9 000
852 85230 2030 35 100
855 85501 2060 3 060 000
855 85502 2010 1 628 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 079 361

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  Z ałączniku n r  3.

^ d yta  !Śa£aki
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ii' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 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

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

Kotla 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

ż -

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 129 500

85216 2030 72 000
85219 2010

2030 100 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 9 000

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 35 100

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 1 628 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 060 000

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 22 001

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 2 860

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 9 400 

9 400
UG Suma 5 079 361

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

Urząd Miasta 
Kowary

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 

budżetow ana rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

1 Up- w oje^ d o l ^ ^ s k i e g o

Edyta Sapała 
DYREKTOR w y d z ia ł u  

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 Kowary

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 208 253
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 61 900
852 85213 2030 59 600
852 85214 2030 430 700
852 85216 2030 442 000
852 85219 2010 700
852 85219 2030 200 700
852 85228 2010 45 600
852 85230 2030 203 600
855 85501 2060 5 783 000
855 85502 2010 3 924 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 361 353

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

Finansów i Budżetu

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  Z ałączniku n r  3, z up WOjevvody DOLNOŚLĄSKIEGO



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z a d an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działania

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

Kowary 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 Sit 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 430 700

85216 2030 442 000
85219 2010

2030
700 

200 700
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 45 600

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 203 600

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 3 924 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 783 000

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 184 295

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 23 958

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
61 900 
59 600

UM Suma 11 361 353

1 up. WOJEWODY D0^i©ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Krośnice

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).
2 up. WOJE SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



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 Krośnice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 44 339
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 16 600
852 85213 2030 24 200
852 85214 2030 131 900
852 85216 2030 207 000
852 85219 2010 6 600
852 85219 2030 149 900
852 85228 2010
852 85230 2030 93 000
855 85501 2060 6 010 000
855 85502 2010 3 629 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 313 739

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  Z ałączn iku  n r  3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO/ODY D0LN0SLĄS

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m in a T y p
N u m e r
fu n k c ji

F u n k c ja  n a z w a
N u m e r

z a d a n ia
Z a d a n ie  n az w a

N u m e r
p o d z a d a n ia

N a z w a  p o d z a d a n ia
N u m e r

d z ia ła n ia
N a z w a  d z ia ła n ia D zia ł R o zd z ia ł P a r a g r a f K w o ta

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 131 900

85216 2030 207 000
85219 2010

2030
6 600 

149 900
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 93 000

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 3 629 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 010 000

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 39 238

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 5 101

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
16 600 
24 200

UG Sum . • 10 313 739

Z up. WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O

Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Krotoszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 677
752 75212 2010 200
752 75212 2020 800
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 8 400
852 85213 2030 6 800
852 85214 2030 48 400
852 85216 2030 50 000
852 85219 2010 600
852 85219 2030 75 800
852 85228 2010
852 85230 2030 38 700
855 85501 2060 1 924 000
855 85502 2010 1 166 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 330 377

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

w szczegółowości określonej w  Załączniku  n r  3. i  up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadania

Z a d 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

Krotoszyce 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 800

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 48 400

85216 2030 50 000
85219 2010

2030
600 

75 800
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 38 700

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 1 166 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 924 000

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 8 564

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 1113

UG Sum

20

a

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
8 400 
6 800 

3 330 377

Z up. WOJEWOD^DOI^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 Kudowa Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 97 138
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 1 142 184
852 85203 2010
852 85213 2010 18 300
852 85213 2030 27 900
852 85214 2030 269 800
852 85216 2030 207 000
852 85219 2010
852 85219 2030 186 100
852 85228 2010
852 85230 2030 125 300
855 85501 2060 5 060 000
855 85502 2010 2 093 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 229 022

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  Z ałączn iku  n r  3.

Z up. WOJEWODYpOLN^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Gm ina 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

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

Kudowa Zdrój UM 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 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 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 269 800

85216 2030 207 000
85219 2010

2030 186 100
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 125 300

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

2 093 000 
5 060 000

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 85 963

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 11175

20 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 1142 184

UMSurr a

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
18 300 
27 900 

9 229 022

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 
Kunice

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. W0JEVJf^6Y 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 Kunice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 22 772
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 21 700
852 85213 2030 6 900
852 85214 2030 59 300
852 85216 2030 56 000
852 85219 2010 700
852 85219 2030 83 100
852 85228 2010
852 85230 2030 34 200
855 85501 2060 4 197 000
855 85502 2010 1 599 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 081 872

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^-DOLN^LĄSKIEGO

Eayła Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ti> podziale na funkcje, zadania, poć/zadania i działania (Załącznik nr 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
działania

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

Kunice 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

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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 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 59 300

85216
85219

2030
2010
2030

56 000 
700 

83 100
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 34 200

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 1 599 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 197 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
dc 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 20 152

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 2 620

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
21 700 

6 900
UG Suma 6 081872

i  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 VWDZIAŁU 
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 Lądek Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 63 936
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 671 778
852 85203 2010 349 968
852 85213 2010 42 900
852 85213 2030 27 200
852 85214 2030 259 700
852 85216 2030 198 000
852 85219 2010
852 85219 2030 152 300
852 85228 2010 71 900
852 85230 2030 84 300
855 85501 2060 3 842 000
855 85502 2010 2 593 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 358 182

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

szczegółowości określonej w  Załączniku n r  3.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ecfyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ir podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 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

Lądek Zdrój UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 259 700

85216 2030 198 000
85219 2010

2030 152 300
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 349 968

85228 2010 71900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 84 300

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 2 593 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 842 000

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 56 581

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 7 355

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 671 778

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
42 900 
27 200

UMiG Suma 8 358 182

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ta x%M*ła 
DYR&^TOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Legnica

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).

td y ta  Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

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 Legnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 36 000
750 75011 2010 1 119 773
752 75212 2010 1 000
752 75212 2020
754 75414 2010 5 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 263 600
852 85213 2030 334 800
852 85214 2030 1 696 100
852 85216 2030 2 579 000
852 85219 2010 28 000
852 85219 2030 1 771 200
852 85228 2010 372 700
852 85230 2030 409 900
855 85501 2060 48 011 000
855 85502 2010 28 782 248
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 85 410 321

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
7 '

Edyta'Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

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

Legnica 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 5 000

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 36 000

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 1000

13
Zabezpieczenie spoteczne 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 1 696 100

85216 2030 2 579 000
85219 2010

2030
28 000 

1 771 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 372 700

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 409 900

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

28 774 000 
48 011000:

8 248

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 1 kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 990 950

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 128 823

UMSurr

20

a

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
263 600 
334 800 

85 410 321

l  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

,  n
\>ta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

S



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 ł u

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 Legnickie Pole

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 15 345
752 75212 2010 200
752 75212 2020 800
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 12 600
852 85213 2030 19 500
852 85214 2030 62 900
852 85216 2030 143 000
852 85219 2010 16 900
852 85219 2030 103 600
852 85228 2010
852 85230 2030 12 200
855 85501 2060 3 020 000
855 85502 2010 1 554 000
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

ogółem 4 964 045

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. 2 up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

< • - '
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadania

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 Kw ota

Legnickie Pole 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

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 800

12 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 2 000

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 62 900

85216 2030 143 000
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 12 200

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 1 554 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 020 000

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 13 580

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 1765

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
12 600 
19 500

UG Suma .....•............ ....... ....... .......................................................... '... : 4 964 045

l  Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

c  i '  - - -

Zifyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów t Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd M iasta i Gminy 
Leśna

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
DYRPk-Tno ! A .



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 Leśna

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 79 885
752 75212 2010 300
752 75212 2020 900
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 41 100
852 85213 2030 35 700
852 85214 2030 623 200
852 85216 2030 289 000
852 85219 2010 1 600
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010 27 600
852 85230 2030 122 800
855 85501 2060 5 998 000
855 85502 2010 4 513 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 903 685

& jyta sćjfó ła  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

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



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

Nazwa 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

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 900

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 623 200

85216 2030 289 000
85219 2010

2030
1600 

169 600
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 27 600

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 122 800

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 4 513 000 i

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 998 000 i

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 70 695

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 9 190

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

Opłacanie 1 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
41 100 
35 700

UMiG Suma ■ ■■ ■" ■ • .. .. ■ ■ . . . .  . : , ....... , .............. . ' ...................................................  ..... ............ ........... ................ ..............  '.:........  . , ......... 11903 685

l  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Myto Saźpła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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. wojEvyei)Y o^ S o ślą sk ie g o

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

Finansów i Budźstu



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 Lewin Kłodzki

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 587
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 12 000
852 85213 2030 10 700
852 85214 2030 69 600
852 85216 2030 78 000
852 85219 2010
852 85219 2030 76 900
852 85228 2010
852 85230 2030 80 900
855 85501 2060 1 160 000
855 85502 2010 539 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 2 037 887

Edyta'Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

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

szczegółowości określonej w Z ałączniku n r  3. ■- ,JP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



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

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadania

Z ad an ie  nazwa
N um er

p odzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Lewin Kłodzki 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 69 600

85216 2030 78 000
85219 2010

2030 76 900
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 80 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci 1 opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 539 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1160 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 8 484

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 1 z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 1103

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
12 000 
10 700 

2 037 887

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 
Lubań

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).

ć <  ^  
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 Lubań

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 384
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 22 600
852 85213 2030 7 100
852 85214 2030 36 100
852 85216 2030 58 000
852 85219 2010 2 700
852 85219 2030 107 000
852 85228 2010
852 85230 2030 17 600
855 85501 2060 3 958 000
855 85502 2010 2 530 124
921 92121 2020
925 92503 2030 5 000

ogółem 6 771 808

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  Z ałączniku n r  3. I  Lip, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿&dyta SŹfała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



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

G m ina T y p
N um er
funkcji

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

Z a d 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

Lubań 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

12 Środowisko 112.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 5 000

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

85216
2030
2030

36 100 
58 000

85219 2010
2030

2 700 
107 000

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 17 600

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 2 526 000

UG Sum

13.4.1.5.

13.4.1.6.

Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

855

855

85501 

......85502

2060

2010

3 958 000 

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 23 349

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 3 035

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
22 600 

7 100 
6 771 808

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E $yta Sapała  
DYREKTOR 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 
Lubań

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 Lubań

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 315 454
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 77 000
852 85213 2030 53 000
852 85214 2030 156 100
852 85216 2030 422 000
852 85219 2010 6 700
852 85219 2030 332 200
852 85228 2010 5 200
852 85230 2030 161 100
855 85501 2060 8 377 000
855 85502 2010 6 376 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 286 154

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

szczegółowości określonej w  Z ałączniku n r  3. z up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edj
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Gm 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

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

Lubań 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 3 000

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 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 156 100

85216 2030 422 000
85219 2010

2030
6 700 

332 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 5 200

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 161100

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 6 376 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 377 000

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 279 163

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 36 291

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
77 000 
53 000

UM Suma 16 286 154

2 up. WOJEWODY DOL^OŚJLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd M iasta i Gminy 
Lubawka

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. W O J E W ^ P ^ D O L ^ S l^ SK IE G O

Edyiu 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 Lubawka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 000
750 75011 2010 81 179
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 25 700
852 85213 2030 34 400
852 85214 2030 288 500
852 85216 2030 272 000
852 85219 2010 700
852 85219 2030 162 900
852 85228 2010 ’ 31 700
852 85230 2030 84 500
855 85501 2060 5 410 000
855 85502 2010 3 236 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 633 879

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.
2 up. WOJEWODy DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa tr podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik 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 Nazw a działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

Lubawka 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 5 000

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 288 500

85216 2030 272 000
85219 2010

2030
700 

162 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 31 700

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 84 500

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 3 236 000

13.4.1.S. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 410 000

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 1 kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 71840

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 9 339

1 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
25 700 
34 400

UMiG Suma 9 633 879

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E ^ źtaSapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
L u b in

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 -----



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 Lubin

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 59 546
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 17 400
852 85213 2030 20 600
852 85214 2030 7 700
852 85216 2030 158 000
852 85219 2010 1 800
852 85219 2030 197 100
852 85228 2010
852 85230 2030 20 700
855 85501 2060 8 388 000
855 85502 2010 3 236 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 109 646

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

szczegółowości określonej w  Z ałączniku n r  3.

Finansów i Budżetu

up. WOJEWODYPOIJJPŚ.LĄSKIEGO

Eayta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAł 11



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

G m ina T yp
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er
zadania

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
N azw a podzadan ia

N um er
działania

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

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 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 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 7 700

85216 2030 158 000
85219 2010

2030
1800 

197 100
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 20 700

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 3 236 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 388 000

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 52 696

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 6 850

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
17 400 
20 600

UG Suma 12 109 646

up. WO^EWPDY^iJOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Lubin

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Erfytu 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 Lubin

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 6 000
750 75011 2010 707 247
752 75212 2010 600
752 75212 2020 1 200
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 130 400
852 85213 2030 170 700
852 85214 2030 271 000
852 85216 2030 1 267 000
852 85219 2010 3 000
852 85219 2030 1 171 400
852 85228 2010 66 132
852 85230 2030 248 600
855 85501 2060 31 642 000
855 85502 2010 17 660 248
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 53 346 527

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółoy/ości określonej w  Z ałącznik« n r  3. z up. WOJEWODY D0LN0ŚD’ «KIT

&  ^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U 

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadania
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadan ia
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 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 6 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 600

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 1200

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 271 000

85216 2030 1 267 000
85219 2010

2030
3 000 

1 171 400
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 66 132

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 248 600

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 17 652 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 31 642 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 8 248

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 625 882

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 81365

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
130 400 
170 700

UM Suma 53 346527

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E d y lć S a p u t^
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd M iasta i Gminy 
Lubomierz

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. WOJEWpBY DC^pślĄSKIEGO

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

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 Lubomierz

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 52 126
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 20 800
852 85213 2030 34 700
852 85214 2030 166 200
852 85216 2030 266 000
852 85219 2010 1 100
852 85219 2030 105 800
852 85228 2010
852 85230 2030 87 800
855 85501 2060 3 603 000
855 85502 2010 2 299 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 639 226

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

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  Z ałączniku n r  3. I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik 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 a d 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

Lubomierz 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 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 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

85216
2030
2030

166 200 
266 000

85219 2010
2030

1100 
105 800

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203
85228

2010
2010

87 80013.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5.

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

855
855

85502
85501

2010
2060

2 299 000
3 603 000

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 46129

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 5 997

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
20 800 
34 700

UMIG Suma 6 639 226

i u P . w ojEw ^rbo^teScĄSKiEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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  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

UMiG Lwówek Śląski

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 600
750 75011 2010 228 600
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 300
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 46 500
852 85213 2030 35 800
852 85214 2030 250 700
852 85216 2030 272 000
852 85219 2010 2 100
852 85219 2030 264 600
852 85228 2010
852 85230 2030 164 400
855 85501 2060 9 123 000
855 85502 2010 5 589 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 981 900

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

szczegółowości określonej w Z ałączniku n r  3.

Etfyfa. Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na junkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 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

N azw a podzadania
N um er

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

Lwówek Śląski 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 2 600

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 1300

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 250 700

85216 2030 272 000
85219 2010

2030
2 100 

264 600
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 164 400

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 5 589 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 123 000

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 202 301

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 
obywatel i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 26 299

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 46 500 

35 800
UMiG Suma 15 981900

Z up. WOJEWJDy DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

iyta 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 Łagiewniki

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 556
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 16 100
852 85213 2030 16 200
852 85214 2030 34 300
852 85216 2030 121 000

O
O

Ł
J 85219 2010

852 85219 2030 116 700
852 85228 2010
852 85230 2030 31 600
855 85501 2060 4 366 000
855 85502 2010 2 503 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 266 656

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  Z ałączniku Kr 3.  _

J ą Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

 ̂ ć - ? * '

idyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa ii' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik 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

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

Łagiewniki 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 34 300

85216 2030 121 000
85219 2010

2030 116 700
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 31600

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 2 503 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 366 000

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 53 589

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 6 967

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
16 100 
16 200

UG Sum 7 266 656

Z up. W O JE W ^eO ^pŚ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Malczyce

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. WOJEWpdY DOJ,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 Malczyce

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 188
752 75212 2010 200
752 75212 2020
75-4 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 16 000
852 85213 2030 13 900
852 85214 2030 30 600
852 85216 2030 109 000
852 85219 2010 3 100
852 85219 2030 98 000
852 85228 2010
852 85230 2030 40 500
855 85501 2060 2 909 000
855 85502 2010 1 860 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 120 488

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

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

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

Malczyce 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 30 600

85216 2030 109 000
85219 2010

2030
3100 

98 000
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 40 500

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 1 860 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 909 000

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

16

' i

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 34 680

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 zezwoień 750 75011 2010 4 508

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
16 000 
13 900

UG Suma 5 120488

2 Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

>Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Marcinowice

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. WOJEWOpy^OLf^^SKIEGO

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 Marcinowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 40 979
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 28 900
852 85213 2030 13 000
852 85214 2030 54 800
852 85216 2030 96 000
852 85219 2010 900
852 85219 2030 107 400
852 85228 2010
852 85230 2030 23 900
855 85501 2060 3 911 000
855 85502 2010 2 010 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 288 079

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

szczegółowości określonej w  Z ałączniku  n r  3. 2  up. W O J E W O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

fśpylaSććpctła 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Gm ina Typ
N um er
funkcji

F unkcja  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 działania Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota

Marcinowice 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 54 800

85216 2030 96 000
85219 2010

2030
900 

107 400
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 23 900

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 i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 010 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 911000

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 36 265

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 4 714

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
28 900 
13 000

UG Suma 6 288 079

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 Gminy 
Marciszów

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). ,
" UP- W0JEW0DyD0LN0ŚUSKIEG0

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 Marciszów

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 42 657
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 18 100
852 85213 2030 14 400
852 85214 2030 305 900
852 85216 2030 109 000
852 85219 2010 400
852 85219 2030 93 000
852 85228 2010
852 85230 2030 76 400
855 85501 2060 2 722 000
855 85502 2010 1 580 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 963 057

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

Finansów i Budżetu

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2018 w  części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w  Z ałączn iku  n r  3. z up W0JEWC^  DOLNOŚLĄSKIEGO



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

G m ina Typ
N um er
funkcji

F u n k c ja  nazwa
N um er

zadan ia
Z a d 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

Marciszów 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 
soiuszniczych 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 305 900

85216 2030 109 000
85219 2010

2030
400 

93 000
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 76 400

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 1 580 000

13.4.l.S . Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 722 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85S02 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 37 750

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 4 907

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
18 100 
14 400

UG Suma 4 963 057

'  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ id y ta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Męcinka

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 Męcinka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 25 783
752 75212 2010 200
752 75212 2020 700
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 8 800
852 85213 2030 14 100
852 85214 2030 259 800
852 85216 2030 106 000
852 85219 2010 1 800
852 85219 2030 82 800
852 85228 2010
852 85230 2030 31 500
855 85501 2060 3 066 000
855 85502 2010 1 421 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 019 483

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  Z ałączniku n r

I  up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

dy-ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Gm ina 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
działan ia

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

Męcinka UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 porządek 
publiczny 2.3.

System ochrony przeciwpożarowej 1 
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 700

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 259 800

85216 2030 106 000
85219 2010

2030
1800 

82 800
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 31500

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 1 421 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 066 000

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 22 817

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 2 966

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
8 800 

14 100

UG Suma .. „ ....... .... ..... _____1 5 019 483

i  up. WOJE^pY-DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 8udźetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Mieroszów

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 Mieroszów

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 67 049
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 20 100
852 85213 2030 28 700
852 85214 2030 114 800
852 85216 2030 218 000
852 85219 2010
852 85219 2030 166 600
852 85228 2010
852 85230 2030 176 200
855 85501 2060 2 652 000
855 85502 2010 2 086 000
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

ogółem 5 533 649

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 Z ałączniku n r  3. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/'Ćdyta %9pnła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Gm ina 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 K w ota

Mieroszów 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 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

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 2 000

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 114 800

85216 2030 218 000
85219 2010

2030 166 600
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 176 200

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 2 086 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 652 000

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 59 335

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 7 714

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
20 100 
28 700

UM Suma 5 533 649

/ Uff. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


