
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 3 000
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970
855 85502 0980 6 000

ogółem 44 000

Z up. WOJEWODY DOLNC
\SKIEGO

; / j ■ ,
D Y R E K T O R S K Ą  

Finansów i Bud\etu



-■á

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
Num er
funkcji

Funk c ja  nazwa
Num er
zadania

Zadan ie  nazwa

| ’ ’ ’

N um er Nazwa podzadania 
podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział Parag ra f K w o ta

Bardo UMiG 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 444 300,00
85216 2030 193 000,00
85219 2010

2030 111800,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 66 091,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 156 100,00

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

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki ula opiekunów

855 85502 2010 1 614 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 960 000,00

85504 2010 156 000,00

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

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 29 818,00

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 6 858,00

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 2030 20 500,00

855 85513 2010 21 600,00
UMiG Suma 7 780 067,00

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

Cel Im M ^ D /ie d z ia k
D YREKT O R \^ D Z iA Ł U  

Finansów' i Badźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Zup
Celina Marzena DMiedziak 

DYREKTOR W YDŻkŁU  
Finansów i Budżetu



1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Załącznik 1

Jednostka organizacyjna

UM Bielawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 314 100
758 75814 2870
852 85203 2010 1 556 220
852 85213 2030 53 500
852 85214 2030 205 500
852 85216 2030 514 000
852 85219 2010 610
852 85219 2030 460 300
852 85228 2010 182 369
852 85230 2030 141 200
855 85501 2060 27 008 000
855 85502 2010 9 272 000
855 85504 2010 798 000
855 85513 2010 88 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 40 595 299

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi dz i a k
DYREKTOR WVDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830 23 000
852 85228 0830 22 000
855 85502 0920 247 000
855 85502 0970 23 000
855 85502 0980 114 000

ogółem 430 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania

~  ~ ~  ' “  |
Zadanie nazwa , , . Nazwa podzadania podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bielawa UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 1500,00

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 205 500,00
85216 2030 514 000,00
85219 2010

2030
610,00 

460 300,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 1 556 220,00

85228 2010 182 369,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 141 200,00

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 9 272 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 27 008 000,00

85504 2010 798 000,00

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 255 366,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 58 734,00

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 2030 53 500,00
855 85513 2010 88 000,00

UM Suma 40 595 299,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. WOJE' fśmSKIEGO

Celina Ktarzena'W.iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżllu



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM iG Bierutów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 79 805
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 25 600
852 85214 2030 16 400
852 85216 2030 269 000
852 85219 2010 14 997
852 85219 2030 166 900
852 85228 2010 47 561
852 85230 2030 75 300
855 85501 2060 10 426 000
855 85502 2010 3 794 000
855 85504 2010 327 000
855 85513 2010 34 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 276 763

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNO^WSKIEGO 

CcUnkJJOfMiĘjhidziak
DYREKTOR WYEZ1AŁU 

Finansów i Bucnćetu



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 63 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 44 000

ogółem 111 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania

------------------------
_  , Numer 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bierutów UMiG 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 16 400,00
85216 2030 269 000,00
85219 2010

2030
14 997,00 

166 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 47 561,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 75 300,00

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 3 794 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 426 000,00

85504 2010 327 000,00

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 64 882,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 14 923,00

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 2030 25 600,00
855 85513 2010 34 200,00

UMiGSuma 15 276 763,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina M k Ś & iia k
DYREKTOR WYDZIAŁU



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

U M iG Bogatynia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 269 117
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 84 300
852 85214 2030 587 300
852 85216 2030 797 000
852 85219 2010
852 85219 2030 367 300
852 85228 2010
852 85230 2030 145 500
855 85501 2060 18 840 000
855 85502 2010 5 775 124
855 85504 2010 754 000
855 85513 2010 84 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 27 705 841

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLN0ŚI ASM



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 141 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 76 000

ogółem 224 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bogatynia UMiG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 1500,00

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 587 300,00
85216 2030 797 000,00
85219 2010

2030 367 300,00
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 145 500,00

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 5 771 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 18 840 000,00

85504 2010 754 000,00

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

855 85502 2010 4 124,00

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 218 795,00

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 50 322,00

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 2030 84 300,00
855 85513 2010 84 700,00

UMiG Suma 27 705 841,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Boguszów Gorce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 130 729
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 72 700
852 85214 2030 1 018 100
852 85216 2030 711 000
852 85219 2010
852 85219 2030 301 200
852 85228 2010 18915
852 85230 2030 220 700
855 85501 2060 13 852 000
855 85502 2010 6 436 124
855 85504 2010 437 000
855 85513 2010 83 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 282 168

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJtWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 178 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 77 000

ogółem 261 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania Numer

działania Nazwa działania Paragraf

Boguszów
Gorce

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

Pomoc i integracja społeczna

Wspieranie rodziny

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych_____________________

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

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

2010

2030

1018100,00
711 000,00

301 200,00

18 915,00

13 852 000,00
437 000,00

4 124,00

Sprawy obywatelskie
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

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

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

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

106 284,00

24 445,00

System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

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

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

83 700,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

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



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Bolesławiec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 74 555
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 28 900
852 85214 2030 230 400
852 85216 2030 283 000
852 85219 2010
852 85219 2030 172 300
852 85228 2010
852 85230 2030 46 400
855 85501 2060 15 154 000
855 85502 2010 4 452 000
855 85504 2010 535 000
855 85513 2010 50 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 21 027 255

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

i

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 23 000
855 85502 0970
855 85502 0980 64 000

ogółem 87 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania

_  . Numer 
Zadanie nazwa . , .podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bolesławiec UG 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 230 400,00

85216 2030 283 000,00
85219 2010

2030 172 300,00
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 46 400,00

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 4452 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 154 000,00

85504 2010 535 000,00

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 60 614,00

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 13 941,00

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 2030 28 900,00
855 85513 2010 50 700,00

UGSuma 21027 255,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

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

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

Z up. WOJ LASKIEGO

CclinaMWrffWlifoz/lcdzicik. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buteetu



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Bolesławiec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 46 000
750 75011 2010 559 064
758 75814 2870
852 85203 2010 1 261 800
852 85213 2030 75 100
852 85214 2030 314 400
852 85216 2030 708 000
852 85219 2010 17 360
852 85219 2030 571 100
852 85228 2010 195 344
852 85230 2030 394 300
855 85501 2060 37 223 000
855 85502 2010 11 457 000
855 85504 2010 1 146 000
855 85513 2010 173 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 54 141 568

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830 26 000
852 85228 0830 19 000
855 85502 0920 282 000
855 85502 0970 23 000
855 85502 0980 191 000

ogółem 544 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bolesławiec UM 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 46 000,00

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 314 400,00
85216 2030 708 000,00
85219 2010

2030
17 360,00 

571100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 1 261 800,00

85228 2010 195 344,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 394 300,00

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 11457 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 37 223 000,00

85504 2010 1146 000,00

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 454 524,00

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 104 540,00

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 2030 75 100,00
855 85513 2010 173 100,00

UM Suma 54141568,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. ^ t o i ^ S K I E G O

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYD31/\ŁU



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Bolków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 200
750 75011 2010 70 883
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 36 900
852 85214 2030 999 100
852 85216 2030 355 000
852 85219 2010 720
852 85219 2030 176 000
852 85228 2010
852 85230 2030 67 100
855 85501 2060 10 342 000
855 85502 2010 3 606 000
855 85504 2010 329 000
855 85513 2010 18 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 002 103

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WC

Cd  
D
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Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 38 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 34 000

ogółem 75 000



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

Gmina Typ Numer
funkcji Funkcja nazwa

------  r ...— ................
Numer i _  , . Numer , . Zadanie nazwa . . . zadania podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bolków UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 1 200,00

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 999 100,00
85216 2030 355 000,00
85219 2010

2030
720,00 

176 000,00
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 67 100,00

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 3 606 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 342 000,00

85504 2010 329 000,00

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 57 629,00

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 13 254,00

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 2030 36 900,00
855 85513 2010 18 200,00

UM Suma 16 002 103,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. V r a j E V / ^ | ^ N ^ £ ^ K l E G O

Celina Marzena DĘiedzictk 
DYREKTOR WYDŹjAŁU 

Finansów i Budżsaj



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Borów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 464
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 5 800
852 85214 2030 44 800
852 85216 2030 60 000
852 85219 2010 1 543
852 85219 2030 111 700
852 85228 2010
852 85230 2030 40 600
855 85501 2060 5 614 000
855 85502 2010 1 556 000
855 85504 2010 169 000
855 85513 2010 19 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 657 907

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



|

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Załącznik 3

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 27 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

ogółem 41 000



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

Gmina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Borów UG 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 44 800,00
85216 2030 60 000,00
85219 2010

2030
1 543,00 

111700,00
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 40 600,00

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 1556 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 614 000,00

85504 2010 169 000,00

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 28 833,00

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 6 631,00

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 2030 5 800,00
855 85513 2010 19 000,00

UGSuma 7 657 907,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM iG Brzeg Dolny

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 185 941
758 75814 2870
852 85203 2010 630 900
852 85213 2030 30 900
852 85214 2030 40 000
852 85216 2030 294 000
852 85219 2010 1 220
852 85219 2030 256 200
852 85228 2010
852 85230 2030 138 800
855 85501 2060 14 211 000
855 85502 2010 3 826 000
855 85504 2010 518 000
855 85513 2010 52 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 184 961

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 6 000
852 85228 0830
855 85502 0920 99 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 44 000

ogółem 166 000



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

G m in a T yp
N u m er
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er

z a d a n ia
„  , N u m er 
Z a d a n ie  nazw a . . .

p o d za d an ia
N azw a p o d za d an ia

N u m er
dz ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia Dział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Brzeg Dolny UMIG 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 40 000,00
85216 2030 294 000,00
85219 2010

2030
1220,00 

256 200,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 630 900,00

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 138 800,00

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 3 826 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 14 211 000,00

85504 2010 518 000,00

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 151172,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 34 769,00

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 2030 30 900,00
855 85513 2010 52 000,00

UMiGSuma 20184 961,00

J



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM iG Bystrzyca Kłodzka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 198 250
758 75814 2870 168 489
852 85203 2010 736 050
852 85213 2030 83 400
852 85214 2030 389 000
852 85216 2030 523 000
852 85219 2010 406
852 85219 2030 454 100
852 85228 2010
852 85230 2030 395 200
855 85501 2060 15 921 000
855 85502 2010 5 946 000
855 85504 2010 536 000
855 85513 2010 53 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 25 404 295

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

L \
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Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 11 000
852 85228 0830
855 85502 0920 155 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 44 000

ogółem 212 000



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

G m in a T yp
N u m er
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er
z a d a n ia

Z a d a n ie  nazw a
N u m er

p o d za d an ia
N azw a p o d za d an ia

N u m er
dz ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w ota

Bystrzyca
Kłodzka UMiG 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 389 000,00
85216 2030 523 000,00
85219 2010

2030
406,00 

454 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 736 050,00

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 395 200,00

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 5 946 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 921 000,00

85504 2010 536 000,00

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 7S0 75011 2010 161179,00

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 37 071,00

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 168 489,00

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 2030 83 400,00
855 85513 2010 53 400,00

UMiGSuma 25 404 295,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

U M iG Chocianów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 101 114
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 32 900
852 85214 2030 230 700
852 85216 2030 309 000
852 85219 2010
852 85219 2030 222 000
852 85228 2010
852 85230 2030 52 200
855 85501 2060 15 217 000
855 85502 2010 3 895 000
855 85504 2010 457 000
855 85513 2010 21 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 542 614

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 113 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 33 000

ogółem 147 000



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

G m in a T yp
N u m er
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er
za d a n ia

Z a d a n ie  nazw a
N u m e r

p o d za d an ia
N azw a p o d z a d a n ia

N u m er
dz ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w ota

Chocianów UMiG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 4 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214
85216

2030
2030

230700,00 
309 000,00

85219 2010
2030 222 000,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010
85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 52 200,00

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 3 895 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 217 000,00

85504 2010 457 000,00

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 82 207,00

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 18 907,00

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 2030 32 900,00
855 85513 2010 21 700,00

UMiG Suma 20 542 614,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 27 071
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 40 900
852 85214 2030 528 300
852 85216 2030 375 000
852 85219 2010 3 045
852 85219 2030 236 700
852 85228 2010
852 85230 2030 130 600
855 85501 2060 11 263 000
855 85502 2010 3 232 000
855 85504 2010 348 000
855 85513 2010 21 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 16 205 816

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 57 000

ogółem 133 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
 (___________________               (w  złotych)
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Chojnów UG 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 528 300,00
85216 2030 375 000,00
85219 2010

2030
3 045,00 

236 700,00
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 130 600,00

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 3 232 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 11 263 000,00

85504 2010 348 000,00

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

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 22 009,00

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 5 062,00

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 2030 40 900,00
855 85513 2010 21 200,00

UGSuma 16 205 816,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 140 967
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 50 300
852 85214 2030 347 800
852 85216 2030 465 000
852 85219 2010 5 380
852 85219 2030 317 500
852 85228 2010 58 414
852 85230 2030 65 800
855 85501 2060 13 247 000
855 85502 2010 4 080 000
855 85504 2010 382 000
855 85513 2010 51 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 19 211 361

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 78 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 39 000

ogółem 129 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
____________________________________________    (w  złotych)
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Chojnów UM 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 347 800,00
85216 2030 465 000,00
85219 2010

2030
5 380,00 

317 500,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 58 414,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 65 800,00

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 4 080 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 13 247 000,00

85504 2010 382 000,00

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 114 608,00

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 26 359,00

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 2030 50 300,00
855 85513 2010 51 200,00

UM Suma 19 211361,00



Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Ciepłowody

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 17 367
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 11 500
852 85214 2030 9 500
852 85216 2030 105 000
852 85219 2010
852 85219 2030 71 500
852 85228 2010
852 85230 2030 11 300
855 85501 2060 3 412 000
855 85502 2010 1 171 000
855 85504 2010 99 000
855 85513 2010 17 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 925 967

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 28 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 3 000

ogółem 38 000

■mO)
Ce \



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

Gmina Typ Numer
funkcji Funkcja nazwa Numer

zadania
_  . Numer Zadanie nazwa podzadania Nazwa podzadania Numer

działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Ciepłowody UG 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 9 500,00
85216 2030 105 000,00
85219 2010

2030 71500,00
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 11300,00

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 1171 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 412 000,00

85504 2010 99 000,00

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

16

Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 14 120,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 247,00

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 2030 11500,00
855 85513 2010 17 800,00

UGSuma 4 925 967,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Cieszków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 574
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 900
852 85214 2030 237 500
852 85216 2030 106 000
852 85219 2010 2 610
852 85219 2030 96 000
852 85228 2010
852 85230 2030 90 100
855 85501 2060 5 994 000
855 85502 2010 2 261 000
855 85504 2010 192 000
855 85513 2010 12 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 033 684

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



I

[
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

Załącznik 3

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 21 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 32 000

ogółem 56 000



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

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

F u n k c ja  nazw a
N u m er
za d a n ia

Z a d a n ie  nazw a N u m e r N azw a p o d za d an ia  
ip o d z a d a n ia ;

N u m er
d z ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Cieszków UG 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 237 500,00
85216 2030 106 000,00
85219 2010

2030
2 610,00 

96 000,00
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 90 100,00

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 2 261 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 994 000,00

85504 2010 192 000,00

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 25 670,00

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 5 904,00

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 2030 10 900,00
855 85513 2010 12 000,00

UGSuma 9 033 684,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czarny Bór

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18 805
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 700
852 85214 2030 56 600
852 85216 2030 112 000
852 85219 2010
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010 22 253
852 85230 2030 74 300
855 85501 2060 5 586 000
855 85502 2010 1 509 000
855 85504 2010 173 000
855 85513 2010 8 100
921 92121 2020
925 92503 2030 8 160

ogółem 7 666 818

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 11 000

ogółem 21 000



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

Gm ina Typ
Numer
funkcji Funkcja nazwa Numer

zadania
_  , . Numer Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Czarny Bór UG 12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 8 160,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 56 600,00
85216 2030 112 000,00
85219 2010

2030 84 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 22 253,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 74 300,00

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 1 509 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 586 000,00

85504 2010 173 000,00

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 15 289,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 3 516,00

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 2030 13 700,00
855 85513 2010 8 100,00

UGSuma 7 666 818,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

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

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) 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 14 lutego 2020 r. - ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z



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 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Czernica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 109 714
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 400
852 85214 2030 115 800
852 85216 2030 186 000
852 85219 2010 607
852 85219 2030 130 100
852 85228 2010
852 85230 2030 43 100
855 85501 2060 23 104 000
855 85502 2010 3 365 124
855 85504 2010 805 000
855 85513 2010 14 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 27 893 745

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 31 000

ogółem 49 000



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

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

F u n k c ja  nazw a
N u m er
z a d a n ia

_  , N u m er 
Z a d a n ie  nazw a

p o d z a d a n ia
N azw a p o d za d an ia

N u m er
d z ia ła n ia N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Czernica UG 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

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 115 800,00
85216 2030 186 000,00
85219 2010

2030
607,00 

130 100,00
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 43 100,00

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 3 361 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 23 104 000,00

85504 2010 805 000,00

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

855 85502 2010 4 124,00

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 89 199,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 20 515,00

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 2030 19 400,00
855 85513 2010 14 900,00

UGSuma 27 893 745,00


