
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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. WOJ

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 Syców

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500
750 75011 2010 148 443
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 44 700
852 85213 2030 20 900
852 85214 2030 11 400
852 85216 2030 156 000
852 85219 2010 5 800
852 85219 2030 244 100
852 85228 2010
852 85230 2030 26 100
855 85501 2060 11 175 000
855 85502 2010 5 477 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 316 243

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

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
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Syców 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 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 5 500

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 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 11400!

85216 2030 156 000]
85219 2010

2030
5 800 i 

244 100
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 26 100

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
2050

2010

5 477 000 
11 175 000

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 131 365

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 17 078

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
44 700 
20 900

UMIG Suma 17 316 243

Z UD. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta
DYRĘKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 Szczawno Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 168
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 822 596
852 85203 2010
852 85213 2010 22 700
852 85213 2030 23 300
852 85214 2030 88 700
852 85216 2030 168 000
852 85219 2010
852 85219 2030 103 000
852 85228 2010
852 85230 2030 61 200
855 85501 2060 2 256 000
855 85502 2010 1 264 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 870 864

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 WOJEW^^ DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
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 T y p
N um er
funkcji

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

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

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

Szczawno 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 88 700

85216 2030 168 000
85219 2010

2030 103 000
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 61 200

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 1 264 000 i

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 256 000;

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 53 246

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 6 922

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 822 596

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
22 700
23 300

UM Suma 4 870 864

Z 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 Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Sudżelu



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 Szczytna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 42 864
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 29 000
852 85213 2030 22 100
852 85214 2030 77 600
852 85216 2030 173 000
852 85219 2010
852 85219 2030 163 700
852 85228 2010
852 85230 2030 107 900
855 85501 2060 3 789 000
855 85502 2010 2 218 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 624 364

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. WOJEWJpyDOL^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa vi' 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

podzadan ia
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Szczytna UMiG 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 Sit 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 77 600

85216 2030 173 000
85219 2010

2030 163 700
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 107 900

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 2 218 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 789 000

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 37 933

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 4 931

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

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

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

2030
29 000 
22 100

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^£dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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 Szklarska Poręba

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 924
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 41 700
852 85214 2030 162 900
852 85216 2030 312 000
852 85219 2010 400
852 85219 2030 120 700
852 85228 2010 75 900
852 85230 2030 47 100
855 85501 2060 2 384 000
855 85502 2010 1 639 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 871 424

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. W O JE W ^ O O L ^ C Ą ŚK IE G O

Edyia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa vi' 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
zadania

Z ad an ie  nazwa
N um er

podzadania
Nazw a podzadania

N um er
działan ia

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

Szklarska
Poręba UM 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 
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 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 162 900

85216 312 000
85219

2030
400 

120 700
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852

...........
85203 2010
85228 2010 75 900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 47 100

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 1 639 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 384 000

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 61880

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 044

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 
41700

(•JM Suma 4 871424

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

E d ^ S a p S fa
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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

UMiG Ścinawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 77 222
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 59 100
852 85213 2030 48 900
852 85214 2030 263 200
852 85216 2030 366 000
852 85219 2010 800
852 85219 2030 166 800
852 85228 2010
852 85230 2030 40 600
855 85501 2060 5 701 000
855 85502 2010 3 909 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 633 922

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 u p  W O J E W O D Y  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

Funkcja  nazwa
N um er

zadan ia
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

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

UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 porządek

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

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

9
Kultura 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

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

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 263 200

85216 2030 366 000
85219 2010

2030
800 

166 800
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 40 600

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 dia 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

3 909 000 
5 701 000 i

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 68 338

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 884

UMIG Sl

20

ma

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
59 100 
48 900 

10 633 922

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

< i T  ^Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 WYOZlAt 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 Środa Śląska

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 215 897
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 100
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 37 300
852 85213 2030 44 400
852 85214 2030 50 700
852 85216 2030 336 000
852 85219 2010 1 000
852 85219 2030 296 200
852 85228 2010
852 85230 2030 74 700
855 85501 2060 9 892 000
855 85502 2010 5 137 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 094 597

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.

5 Z up. WOJEWEWj^Y^tNOŚL^StdEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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 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

Środa Śląska 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 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 1 
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 7 000

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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 1100

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 50 700

85216 2030 336 000
85219 2010

2030
1000 

296 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 74 700

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 5 137 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 892 000

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty

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

75011 2010 191 059

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 24 838

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
37 300 
44 400

UMiG Suma 16 094 597

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ity ta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 70 171
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 101 200
852 85213 2030 29 000
852 85214 2030 116 100
852 85216 2030 218 000
852 85219 2010 1 400
852 85219 2030 196 300
852 85228 2010
852 85230 2030 74 400
855 85501 2060 10 126 000
855 85502 2010 4 923 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 857 671

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

Z up. WOJEWO^yl$OLN^gSklEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa vi' podziale 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

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

Świdnica UG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

W Szkolenia 1 akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 1000

9
Kultura 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 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 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 116 100

85216 218 000
85219 1400 

196 300
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 74 400

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 4 923 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 126 000

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 62 098

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 073

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
101 200 

29 000
UG Suma 15 857 671

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E ^ n ą S a ^ r r  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świdnica

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 

budżetowana rok 2018 (Dz.U. poz. 291).

DYREKTOR WYDZIAŁU
F in an só w  i Su cfie iu



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 Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 14 500
750 75011 2010 678 658
752 75212 2010 600
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 148 400
852 85213 2030 150 200
852 85214 2030 1 115 300
852 85216 2030 1 127 000
852 85219 2010 14 100
852 85219 2030 725 100
852 85228 2010
852 85230 2030 289 200
855 85501 2060 24 629 000
855 85502 2010 13 502 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 42 395 058

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. WOJEWOpH?

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

finansów  i Budżetu

olnM ląSKIEGO



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

zadania
Z ad an ie  nazwa

N um er
podzadania

N azw a podzadania
N um er

działan ia
Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw 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 14 500

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 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 1 115 300

85216 2030 1 127 000
85219 2010

2030
14 100 

725 100
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 289 200

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

13.4.1.5.

13.4.1.6.

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

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

855
855

855

8S502
85501

85502

2010
2060

2010

13 502 000 
24 629 000

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 600 582

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 78 076

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
148 400 
150 200

u l l u r r ia Si.l a ................... I l l l l i S I t l ! 42 395 058

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyfiftcpału
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świebodzice

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Świebodzice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 257 886
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010 349 968
852 85213 2010 35 600
852 85213 2030 59 900
852 85214 2030 554 700
852 85216 2030 445 000
852 85219 2010 6 200
852 85219 2030 399 800
852 85228 2010
852 85230 2030 264 900
855 85501 2060 9 729 000
855 85502 2010 5 172 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 17 276 354

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 Załącznika n r  3.

2 up. W OJE^J^D ^W O ŚLĄ SK IEG O

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

Świebodzice 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 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 554 700

85216 2030 445 000
85219 2010

2030
6 200 

399 800
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 349 968

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 264 900

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 5 172 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 729 000

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 228 218

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 29 668

UM Sun

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 35 600 

59 900 
17 276 354

Z 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 Miasta 
Świeradów 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).

Edyla 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 Świeradów Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 44 860
752 75212 2010 200
752 75212 2020 900
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870 1 672 769
852 85203 2010
852 85213 2010 13 600
852 85213 2030 22 300
852 85214 2030 88 400
852 85216 2030 164 000
852 85219 2010
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010
852 85230 2030 38 400
855 85501 2060 2 268 000
855 85502 2010 1 344 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 747 629

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.

J ą Z up. WOJEWO^YPOLN^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa iv 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

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

Świeradów
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

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 1 za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 500

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200

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

85216
85219

2030
2030
2010
2030

88 400 
164 000

88 700
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

UM Sum

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 38 400

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 1 344 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855

855

85501 2060 2 268 000

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do Instrumentów polityki na rzecz rodziny 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 39 699

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 5 161

20

a

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 1 672 769

20.1.3.

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

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

2030
13 600 
22 300 

5 747 629

Z up. W OJEW OD^iTOLNC^SKIEGO 

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

F inansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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

(Dz.U. z 2017 poz. 2077) 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

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 Świerzawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 003
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 28 100
852 85213 2030 33 100
852 85214 2030 667 500
852 85216 2030 261 000
852 85219 2010
852 85219 2030 132 000
852 85228 2010 26 400
852 85230 2030 153 200
855 85501 2060 4 267 000
855 85502 2010 2 932 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 546 503

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 a łą c z n ik u  n r  3 . Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

tcjryta Saftała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa 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
p odzadania

Nazw a podzadania
N um er

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

Świerzawa 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 667 500

85216 2030 261 000
85219 2010

2030 132 000
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 26 400

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 153 200

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 2 932 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 267 000

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 39 826

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli 1 z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 177

UMiG Su

20

ma

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
28 100 
33 100 

8 546 503

Z up. WOJEWODY O O L ^ Ś t Ą ^ iK O

Edyta Sapalu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 

budżetowana rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

z up. woje Ślą sk ie g o

DYREKTOR W YDZIAŁU
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 Trzebnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 413 661
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 40 400
852 85213 2030 22 700
852 85214 2030 49 800
852 85216 2030 178 000
852 85219 2010 1 600
852 85219 2030 308 900
852 85228 2010 34 900
852 85230 2030 27 900
855 85501 2060 15 430 000
855 85502 2010 7 092 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 601 261

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

Z up. W OJEM py 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

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 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 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 49 800

85216 2030 178 000
85219 2010

2030
1 600 

308 900
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 34 900

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 27 900

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 7 092 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 430 000

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 366 072

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 47 589

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

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

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

2030
40 400 
22 700

UMiG Suma 23 601261

Z up. W0JEW0DY^ptW0S^?^iEG0

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 
Tw ardogóra

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).
KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźelu



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 Twardogóra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 107 027
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 000
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 30 500
852 85213 2030 5 400
852 85214 2030 1 600
852 85216 2030 41 000
852 85219 2010 2 000
852 85219 2030 147 000
852 85228 2010
852 85230 2030 1 200
855 85501 2060 7 980 000
855 85502 2010 4 093 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 411 027

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

a '  '
Eayta Sapała  

d y r e k t o r  w y d z ia ł 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
zadan ia

Z a d an ie  nazwa
N um er

podzadania
N azw a podzadania

N um er
działan ia

Nazwa działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Twardogóra UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

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

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1 600

85216 2030 41000
85219 2010

2030
2 000 

147 000
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 1200

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 4 093 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 980 000

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 94 714

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 12 313

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
30 500 

5 400

UMiG Suma ................ ' ■ . , . 7 V _i. .... 12 411027

Z up. WOJEWODYD^WOŚI^^LEGO

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 
Udanin

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

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 Udanin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 43 141
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 16 700
852 85213 2030 19 800
852 85214 2030 72 100
852 85216 2030 173 000
852 85219 2010 1 600
852 85219 2030 89 200
852 85228 2010
852 85230 2030 23 100
855 85501 2060 2 845 000
855 85502 2010 1 810 000
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

ogółem 5 096 841

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

Edyla 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 d z iałan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kw ota

• Udanin 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 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 1 integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 72 100

85216 2030 173 000
85219 2010

2030
1 600 

89 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 23 100

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 1 810 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 845 000

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 38 178

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 4 963

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
16 700 
19 800

UG Suma l i  1 i i t l i i l S I i 5 096 841

z up. WOJEWOD̂ L̂Ŵ ĄPKiEGO

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Walim

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

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 Walim

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 20 680
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 18 600
852 85213 2030 24 700
852 85214 2030 83 500
852 85216 2030 197 000
852 85219 2010
852 85219 2030 122 100
852 85228 2010
852 85230 2030 56 500
855 85501 2060 3 253 000
855 85502 2010 2 370 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 150 280

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

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)

Gm 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

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

! Walim 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 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 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 83 500

85216 2030 197 000
85219 2010

2030 122 100
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 56 500

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 2 370 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 253 000

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 18 301

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 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 379

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
18 600 
24 700

UG Suma 6150 280

up. WOJEWOD^Ef6LNO|)^jKiEGO

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 
Wałbrzych

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

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Finansów I Budżetu



Załącznik 1

1. Dotacje 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 Wałbrzych

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 1 427 225
752 75212 2010 1 000
752 75212 2020
754 75414 2010 5 000
758 75814 2870
852 85203 2010 699 936
852 85213 2010 403 800
852 85213 2030 666 300
852 85214 2030 3 841 600
852 85216 2030 5 136 000
852 85219 2010 8 100
852 85219 2030 1 573 000
852 85228 2010
852 85230 2030 1 490 800
855 85501 2060 49 229 000
855 85502 2010 37 892 372
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 102 382 133

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. WOJEWOpy DOL^ŚIĄSKIEGO

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

Nazw a podzadania
N um er

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

Wałbrzych UM 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek 
publiczny 2.3.

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

W Szkolenia 1 akcje informacyjne z zakresu obrony 
cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010 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 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 Sit Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 1 000

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 3 841 600

85216 2030 5 136 000
85219 2010

2030
8 100 

1 573 000
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 699 936

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 1490 800

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

37 880 000 
49 229 000

12 372

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 1263 031

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 164 194

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
403 800 
666 300

UM Suma 102 382 133

7 UD WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 

budżetowana 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 Warta Bolesławiecka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 708
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 19 500
852 85213 2030 24 700
852 85214 2030 183 700
852 85216 2030 190 000
852 85219 2010
852 85219 2030 105 200
852 85228 2010 8 800
852 85230 2030 58 500
855 85501 2060 5 771 000
855 85502 2010 3 240 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 663308

Powyzsze 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: WOJEWOD)U)OLNOŚLĄ?KIEGO

S a p a ła
D Y R iK T O R  W Y  ''Z i A Ł U

IFinaftgSw i B m iź e lu



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
Nazwa podzadania

N um er
działan ia

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

Warta
Bolesławiecka 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 183 700

85216 2030 190 000
85219 2010

2030 105 200
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 8 800

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 58 500

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 d!a opiekunów 855 85502 2010 3 240 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 771 000

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 53 724

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 6 984

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
19 500 
24 700

UG Suma 9 663 308

Z up. W O JEW O DYJ^NO j^SKIEGO

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 
Wądroże Wielkie

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

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 Wądroże Wielkie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 28 599
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 14 200
852 85213 2030 11 700
852 85214 2030 16 500
852 85216 2030 86 000
852 85219 2010 5 600
852 85219 2030 90 700
852 85228 . 2010
852 85230 2030 35 900
855 85501 2060 2 582 000
855 85502 2010 1 298 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 170 399

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

szczegółowości określonej w Załączniku n r  3.

Finansów i Budżetu

WOJEWODYJJOLNO^ĄSKIEGO

Eayfa 'Sapała 
DYREKTOR VVY V lA łU



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
działania

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

Wądroże
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 16 500

85216 2030 86 000
85219 2010

2030
5 600 

90 700
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 35 900

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 1 298 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 582 000

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 25 309

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 3 290

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
14 200 
11 700

UG Suma 4 170 399

Z up. W O JE W O D Y ^ ^ Ś ^ ^ IE G O

Edyta Scpala
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 
Wąsosz

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

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 Wąsosz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 51 425
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 12 700
852 85213 2030 14 000
852 85214 2030 60 100
852 85216 2030 112 000
852 85219 2010
852 85219 2030 138 200
852 85228 2010
852 85230 2030 62 100
855 85501 2060 5 497 000
855 85502 2010 3 277 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 225 725

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. WOJE^DBY D^WpŚLĄ?KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa vi' 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
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

Wąsosz UMIG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 1 porządek 
publiczny 2.3.

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

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

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur administracyjno- 
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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
85219

_ ........2030
2030
2010
2030

60 100 
112 000

138 200
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 62 100

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 3 277 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 497 000

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 45 509

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 5 916

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
12 700 
14 000

UMiG S lima ....................... 9225 725

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSK3

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

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 zakresn 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 Węgliniec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 71 570
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 400
852 85213 2030 27 900
852 85214 2030 243 400
852 85216 2030 206 000
852 85219 2010
852 85219 2030 143 100
852 85228 2010 16 600
852 85230 2030 134 400
855 85501 2060 4 308 000
855 85502 2010 2 775 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 940 570

P rJowyższe 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

tlyta 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 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
N azw a podzadania

N um er
działan ia

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

Węgliniec UMiG 2

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek

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 243 400

85216 2030 206 000
85219 2010

2030 143 100
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 16 600

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 134 400

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 2 775 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 308 000

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

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 1 obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 63 336

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 234

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

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

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

2030
13 400 
27 900

UMiG Suma ' ■ ■ ’ ' • " : . ' : : 7 940 570

Z up. WOJEWODY^StNOŚ^ĄSKlEGO

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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

fć ty ta S 'f i la
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i oudżciu



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 Wiązów

(w złotych)

Dział Rozdział P aragraf Kwota
710 71035 2020 2 000
750 75011 2010 60 673
752 75212 2010 200
752 75212 2020 1 000
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 13 200
852 85213 2030 22 700
852 85214 2030 83 900
852 85216 2030 173 000
852 85219 2010 2 100
852 85219 2030 115 500
852 85228 2010
852 85230 2030 42 500
855 85501 2060 4 599 000
855 85502 2010 2 677 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 793 773

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 Zaiączniku n r 3.

Z-P.WOJEWOpo L « O ^ KjEG0

■ " t ó S & u
Finansów i Budżetu



Dotacje wynikające ze struktury ukłaclu 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 działan ia Dział Rozdział P a ra g ra f Kwota

Wiązów UMiG 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

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 2 000

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 83 900

85216 2030 173 000
85219 2010

2030
2 100 

115 500
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 42 500

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 2 677 000

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 599 000

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 53 693

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 6 980

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

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

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

2030
13 200 
22 700

UMiG Si 7 793 773

Z up. W O JE W O D Y ^ p tó ś l^ p G O

Edyta Sr.pala
D Y R E K T O R  WYDZIAŁU 

F in a n s ó w  i B u d że tu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
W ińsko

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 ui WOJEWODYJJOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżelu



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 Wińsko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 48 337
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010 1 000
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2010 30 300
852 85213 2030 27 700
852 85214 2030 291 400
852 85216 2030 216 000
852 85219 2010
852 85219 2030 134 400
852 85228 2010 54 500
852 85230 2030 94 400
855 85501 2060 4 879 000
855 85502 2010 2 749 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 527 237

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, _
J * Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eayki 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

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

Wińsko 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 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 1 
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 291400;

85216 2030 216 0001
85219 2010

2030 134 4001
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 54 500

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 94 400

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

201°
2060

2010

2 749 000 
4 879 000

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 42 776

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 5 561

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
30 300 
27 700 

8 527 237
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