
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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).

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 Pieńsk

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 79 171
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 24 100
852 85213 2030 36 000
852 85214 2030 509 200
852 85216 2030 263 000
852 85219 2010
852 85219 2030 171 400
852 85228 2010 13 500
852 85230 2030 43 200
855 85501 2060 4 629 000
855 85502 2010 3 360 000
921 92121 2020

. 925 92503 2030
ogółem 9 133 771

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. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y lc f^ p a la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze s truktury układu zadaniowego budżetu państw a w podzia le 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

UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

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

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 4 000

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 509 200

85216 2030 263 000
85219 2010

2030 171 400
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 13 500

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 43 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855

.

85502 2010 3 360 000
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 629 000

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

¡

70 063

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 9 108

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

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

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
24 100 
36 000

UMIG Suma 9 133 771

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

■ Y
Edyta Sapała 

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

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

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 Pieszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 183 437
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 52 700
852 85213 2030 24 300
852 85214 2030 62 400
852 85216 2030 190 000
852 85219 2010
852 85219 2030 172 500
852 85228 2010
852 85230 2030 85 700
855 85501 2060 5 421 000
855 85502 2010 3 637 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 831 237

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 D0> NOŚIĄ̂ KIECO

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

Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze  struktury układu zadaniowego budżetu państw a  w podzia le na  funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r  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
Nazw a podzadania

N um er
działania

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

Pieszyce UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

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

9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 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 62 400

85216 2030 190 000
85219 2010

2030 172 500
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 85 700

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 3 637 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 421000

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 162 334

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 i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 21103

U M iGS

20

ima

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
52 700 
24 300 

9 831237

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ i - 4 -^  Edyta Sapała 
D YREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. -  ustawa

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

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

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Piława Górna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
• 710 71035 2020

750 75011 2010 57 683
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 22 200
852 85213 2030 13 100
852 85214 2030 41 100
852 85216 2030 96 000
852 85219 2010
852 85219 2030 108 800
852 85228 2010
852 85230 2030 47 700
855 85501 2060 3 783 000
855 85502 2010 2 335 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 505 783

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 W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

\hyla Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze s truktury układu zadaniowego budżetu państw a w  podzia le na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)

 ____________________________________        _̂__________  (w  złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

Nazwa podzadania
N um er

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

Piława Górna UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

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

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 41100

85216 2030 96 000
85219 2010

2030 108 800
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 47 700

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 335 000

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

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 51047

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 6 636

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
22 200 
13 100

UM Suma 6 505 783

L up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Platerówka

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. w ojEw cr

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Platerówka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 451
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 5 700
852 85213 2030 5 900
852 85214 2030 41 000
852 85216 2030 43 000
852 85219 2010 2 400
852 85219 2030 48 800
852 85228 2010
852 85230 2030 7 700
855 85501 2060 874 000
855 85502 2010 641 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 1 681151

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

szczegółowości określonej w  Załączniku n r 3. Z “P- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ d y la  gąpuła 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze struktury układu zadaniow ego budżetu państw a  U' podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadan ia

Nazw a podzadania
N um er

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

Platerówka 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 1 
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
85219

2030
2030
2010
2030

41 000 
43 000 

2 400 
48 800

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 7 700

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 641 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 874 000

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 9 249

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 1202

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
5 700 
5 900

UG Suma 1 681151

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA D0LNOSLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 300
750 75011 2010 64 863
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 56 100
852 85213 2030 40 300
852 85214 2030 377 000
852 85216 2030 296 000
852 85219 2010 2 700
852 85219 2030 154 400
852 85228 2010
852 85230 2030 148 900
855 85501 2060 4 325 000
855 85502 2010 2 813 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 280 763

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

szczegółowości określonej w Załącznik« n r 3.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



D otacje wynikające ze  struktury układu zadaniowego budżetu państw a  vi' podzia le 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 Kw ota

Podgórzyn UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

2.3.
System ochrony przeciwpożarowej i 
ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

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

9
Kultura 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 1300

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 377 000

85216 2030 296 000
85219 2010

2030
2 700 

154 400
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 148 900

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1. 

13.4. i . 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

2 813 000 
4 325 000

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 57 401:

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 7 462

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
56 100 
40 300 

8 280 763

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eajla-Sapaia
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Polanica 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).
Z up. W0JEW0^^0L^^p\i?K!EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YD ZIA ŁU

Finansów i Budżetu



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.

Załącznik 1

Jednostka organizacyjna

UM Polanica Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 127 443
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 1 255 077
852 85203 2010
852 85213 2010 31 400
852 85213 2030 27 800
852 85214 2030 77 300
852 85216 2030 209 000
852 85219 2010
852 85219 2030 118 100
852 85228 2010
852 85230 2030 129 100
855 85501 2060 2 612 000
855 85502 2010 1 467 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 055 420

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
v/ szczegółowości określonej w Załączniku n r 3. 2 up W0JEW0DY DOLNOŚLASKIEGf

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze s truktury układu zadaniowego budżetu państw a  w podzia le na  funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

G m ina T y p
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Polanica Zdrój UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

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

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 77 300

85216 2030 209 000
85219 2010

2030 118 100
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 129 100

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 1 467 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 612 000

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 112 781

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 14 662

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 1 255 077

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

31 400 
27 800

UM Sun- a 6 055 420

l  up. WOJEWODYpO^pŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 Polkowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 301 107
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 69 900
852 85213 2030 43 400
852 85214 2030 30 400
852 85216 2030 319 000
852 85219 2010
852 85219 2030 336 700
852 85228 2010 73 900
852 85230 2030 160 000
855 85501 2060 14 573 000
855 85502 2010 7 375 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 284 607

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze  struktury układu zadaniowego budżetu państw a  w podzia le na  funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r  3)
___________________________________________         (w złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er
zadan ia

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadan ia
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1 0 0 0 ;

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 800!

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 30 400

85216 2030 319 000
85219 2010

2030 336 700
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 73 900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 160 000

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

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

7 375 000 
14 573 000

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 266 466

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 34 641

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
69 900 
43 400

UMIG Suma 23 284 607

l  up. W O JEW ^D O L^ŚLĄ SKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 m l )

- 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 m 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 Prochowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 44 104
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 26 100
852 85213 2030 26 400
852 85214 2030 106 400
852 85216 2030 209 000
852 85219 2010
852 85219 2030 231 100
852 85228 2010 54 100
852 85230 2030 32 400
855 85501 2060 4 529 000

(noo 85502 2010 2 354 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 613 804

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 UQ W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

(-'/Edyta Sapała 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze  struktury układu zadaniowego budżetu państw a  w podzia le na  funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik n r 3)
___________________________________________          (w  złotych)

G m ina T yp
N um er
funkcji

F unkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działania
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 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 106 400

85216 2030 209 000
85219 2010

2030 231100
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 54 100

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 32 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 2 354 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 529 000

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 39 030

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 5 074

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

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

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2010

2030
26 100 
26 400

UMIG Suma 7 613 804

Z up. WOJEW^BY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 m l )

- 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. W0JEV iSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Prusice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 59 327
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 67 700
852 85213 2030 30 300
852 85214 2030 246 800
852 85216 2030 240 000
852 85219 2010 2 000
852 85219 2030 179 000
852 85228 2010 63 900
852 85230 2030 169 400
855 85501 2060 7 065 000
855 85502 2010 4 329 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 453 627

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 K r  3. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

£Edyta zapala 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



D otacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państw a w podzia le na  funkcje, zadania, podzadania  i działania (Załącznik n r  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 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

Prusice 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 246 800

85216 2030 240 000
85219 2010

2030
2 000 

179 000
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 63 900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 169 400

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 855 85502 2010 4 329 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 065 000

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 52 502

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 6 825

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
67 700 
30 300

UMiG Suma 12 453 627

l  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


