
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Długołęka

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).
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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 Długołęka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 400
750 75011 2010 188 976
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 400
852 85214 2030 127 600
852 85216 2030 158 000
852 85219 2010 15 112
852 85219 2030 289 000
852 85228 2010
852 85230 2030 56 100
855 85501 2060 58 638 000
855 85502 2010 5 459 000
855 85504 2010 1 518 000
855 85513 2010 31 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 66 498 188

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 56 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 38 000

ogółem 100 000



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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Długołęka UG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 400,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 127 600(00
85216 2030 158 000(00
85219 2010

2030
15 112,00 

289 000,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 56 100,00

13.4. W sp ieran ie  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 5 459 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 58 638 000,00

85504 2010 1 518 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 153 639,00

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 w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 35 337,00

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 16 400,00
855 85513 2010 31 600,00

UGSuma 66 498 188,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Dobromierz

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. w n  icifl-



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 Dobromierz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 23 236
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 600
852 85214 2030 370 000
852 85216 2030 158 000
852 85219 2010 6 721
852 85219 2030 107 100
852 85228 2010
852 85230 2030 54 000
855 85501 2060 5 340 000
855 85502 2010 1 886 000
855 85504 2010 169 000
855 85513 2010 11 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 141 457

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 52 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 38 000

ogółem 92 000



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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Dobromierz 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 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 370 000,00
85216 2030 158 000,00
85219 2010

2030
6  721,00 

107 100,00
13.1.2.2. Wsp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 54 000,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 1 886  000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci 855 85501 2060 5 340 000,00

85504 2010 169 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 18 891,00

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 4 345,00

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 15 600,00
855 85513 2010 11  800,00

UGSuma 8  141457,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 Dobroszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 523
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 25 900
852 85214 2030 7 000
852 85216 2030 244 000
852 85219 2010 12 204
852 85219 2030 91 200
852 85228 2010 26 453
852 85230 2030 68 700
855 85501 2060 9 469 000
855 85502 2010 1 917 000
855 85504 2010 272 000
855 85513 2010 10 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 164 380

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 68 000
855 85502 0970
855 85502 0980 83 000

ogółem 151 000



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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Dobroszyce UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 7 000,00 '-,1
85216 2030 244 000,00
85219 2010

2030

12 204,00 

91 200,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 26 453,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 68  700,00

13.4. W sp ieran ie 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 1917 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci 855 85501 2060 9 469 000,00

85504 2010 272 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 16 686,00

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 3 837,00

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 25 900,00
855 85513 2010 10400,00 j .f

UGSuma 12 164 380,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Domaniów

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:

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 

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

UG Domaniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 47 998
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 800
852 85214 2030 42 200
852 85216 2030 166 000
852 85219 2010 6 800
852 85219 2030 81 300
852 85228 2010
852 85230 2030 36 700
855 85501 2060 6 163 000
855 85502 2010 1 754 000
855 85504 2010 206 000
855 85513 2010 11 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 532 198

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 31 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 10 000

ogółem 42 000



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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Domaniów UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 42 200,00
85216 2030 166 000,00
85219 2010

2030
6  800,00 

81 300,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 36 700,00

13.4. W sp ieran ie  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 1754 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 6  163 000,00

85504 2010 206 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów 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 39 023,00

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 8  975,00

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 16 800,00
855 85513 2010 11400,00

UG Suma 8  532 198,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 Duszniki Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 000
750 75011 2010 80 711
758 75814 2870 944 443
852 85203 2010
852 85213 2030 19 500
852 85214 2030 63 000
852 85216 2030 176 000
852 85219 2010
852 85219 2030 126 600
852 85228 2010
852 85230 2030 33 000
855 85501 2060 3 300 000
855 85502 2010 912 000
855 85504 2010 115 000
855 85513 2010 10 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 782 554

z • v . v ; : / w  '•

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 49 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 25 000

ogółem 75 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik tir 3)
(w złotych)
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Duszniki Zdrój UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego dziedzictwa 
kulturowego i m iejsc 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  000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 63 000,00
85216 2030 176 000,00
85219 2010

2030 126 600,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203

85228
2010

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

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 33 000,00

13.4. W sp ieran ie 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 912 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 3 300 000,00

85504 2010 115 000,00

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów 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 65 619,00

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 wydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 15 092,00

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 944  443,00

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 19 500,00
855 85513 2010 10 300,00

UM Suma 5 782 554,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Dziadowa Kłoda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 201
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 300
852 85214 2030 22 400
852 85216 2030 93 000
852 85219 2010 2 239
852 85219 2030 95 900
852 85228 2010 7 232
852 85230 2030 27 100
855 85501 2060 7 120 000
855 85502 2010 1 838 000
855 85504 2010 191 000
855 85513 2010 15 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 482 372

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 49 000
855 85502 0970
855 85502 0980 33 000

ogółem 82 000



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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Dziadowa Kłoda UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 22 400,00
85216 2030 93 000,00
85219 2010

2030
2 239,00 

95 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 7 232,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 27 100,00

13.4. Wsp ieran ie  rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alim entacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 838 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci 855 85501 2060 7 120 000,00

85504 2010 191 000,00

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

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ew idencja 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 48 944,00

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 11 257,00

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 10 300,00
855 85513 2010 15 000,00

UGSuma 9 482 372,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 24 988
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 800
852 85214 2030 204 200
852 85216 2030 160 000
852 85219 2010 3 465
852 85219 2030 157 400
852 85228 2010
852 85230 2030 46 400
855 85501 2060 9 884 000
855 85502 2010 3 001 000
855 85504 2010 312 000
855 85513 2010 25 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 834 453

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 25 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 14 000

ogółem 41 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych}
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Dzierżoniów UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie  finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 204 200,00
85216 2030 160 000,00
85219 2010

2030
3 465,00 

157 400,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 46 400,00

13.4. W sp ieran ie 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 3 001 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 9 884 000,00

85504 2010 312 000,00

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Spraw y obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 20 316,00

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 wydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 4 672,00

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 15 800,00
855 85513 2010 25 200,00

UGSuma 13 834 453,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e h m j f l f i f t m  M ied zia k  
DYKEKTORWDZIAŁU  

Finansów ¡^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 Dzierżoniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 467 425
758 75814 2870
852 85203 2010 799 140
852 85213 2030 88 200
852 85214 2030 116 800
852 85216 2030 820 000
852 85219 2010 7 620
852 85219 2030 576 600
852 85228 2010 115 229
852 85230 2030 328 800
855 85501 2060 30 012 000
855 85502 2010 10 592 000
855 85504 2010 923 000
855 85513 2010 166 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 45 012 814

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 1 000
852 85203 0830 1 000
852 85228 0830 14 000
855 85502 0920 211 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 64 000

ogółem 296 000



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

Typ
Numer
funkcji

Funkcja nazwa
Numer
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Paragraf

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

Pom oc i integracja społeczna

W spieran ie rodziny

W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych________________________

W sparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów polityki na rzecz rodziny

2010
2030

116 800,00
820 000,00

7 620,00 
576 600,00
799 140,00
115 229,00

10 592 000,00
30 012 000,00

923 000,00

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 
cyw ilnego______________________________________________

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

380 021,00

87 404,00

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

8 200,00

166 000,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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

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 

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

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

Celina M a W fiń  Dziedzic 
DYREKTOiAWYDZIAŁU

Finansów pk jozGiU



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 Gaworzyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 29 174
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 600
852 85214 2030 80 200
852 85216 2030 85 000
852 85219 2010 2 293
852 85219 2030 82 200
852 85228 2010 6 334
852 85230 2030 29 900
855 85501 2060 5 044 000
855 85502 2010 1 670 000
855 85504 2010 156 000
855 85513 2010 15 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 209 301

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.

•• » '  > ....................  -y
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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 3 000
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

ogółem 31 000



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

Num er
zadania

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

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Gaworzyce UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 80 200,00
85216 2030 85 000,00
85219 2010

2030
2 293,00 

82 200,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 334,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 29 900,00

13.4. W sp ieran ie  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 1 670 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 5 044 000,00

85504 2010 156 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 23 719,00

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 5 455,00

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 8 600,00
855 85513 2010 15 600,00

UG Suma 7 209 301,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Głogów

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:

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 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zup. "  IEGO



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 Głogów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 59 690
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 200
852 85214 2030 38 100
852 85216 2030 92 000
852 85219 2010 812
852 85219 2030 95 400
852 85228 2010 5 808
852 85230 2030 46 400
855 85501 2060 9 561 000
855 85502 2010 2 239 000
855 85504 2010 293 000
855 85513 2010 6 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 446 510

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 45 000
855 85502 0970
855 85502 0980 22 000

ogółem 68 000



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

!

Gmina Typ1
Numer
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Głogów UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 38 100,00
85216 2030 92 000,00
85219 2010

2030
812,00 

95 400,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 5 808,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 46 400,00

13.4. W sp ieran ie rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 2 239 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 9 561 000,00

85504 2010 293 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 - dow ody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 48 529,00

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 11161,00

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 9 200,00
855 85513 2010 6 100,00

UGSuma 12 446 510,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Głogów

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 Głogów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 684 506
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 63 500
852 85214 2030 231 500
852 85216 2030 614 000
852 85219 2010 25 871
852 85219 2030 1 071 900
852 85228 2010 72 967
852 85230 2030 377 200
855 85501 2060 73 743 000
855 85502 2010 18 562 372
855 85504 2010 2 189 000
855 85513 2010 95 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 97 734 116

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 564 000
855 85502 0970 28 000
855 85502 0980 254 000

ogółem 853 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Numer

zadania

..— ..
_  , Num er 
Zadanie nazwa , , .

podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Głogów UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego dziedzictwa 
kulturowego i m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9 .I.I.7 .
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennym i

710 71035 2020 3 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 231500,00
85216 2030 614 000,00
85219 2010

2030
25 871,00 

1 071 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 72 967,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 377 200,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
n iepełnosprawnymi

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

855 85502 2010 18 550 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci 855 85501 2060 73 743 000,00

85504 2010 2 189 000,00

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

855 85502 2010 12 372,00

16

Spraw y 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 556 509,00

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 127 997,00

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 63 500,00
855 85513 2010 95 300,00

UMSuma 97 734116,00



Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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. WOJEWODY PQLKS$LASKIEGO

L’e"' • JnarzemKltziedzicik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bukietu

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

UMiG Głuszyca

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 76 605
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 37 700
852 85214 2030 67 200
852 85216 2030 382 000
852 85219 2010
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010
852 85230 2030 69 700
855 85501 2060 7 802 000
855 85502 2010 3 395 000
855 85504 2010 242 000
855 85513 2010 43 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 289 205

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 2 000
855 85502 0980 44 000

ogółem 159 000



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

Num er
zadania

„  . . Numer 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Głuszyca UM iG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego dziedzictwa 
kulturowego i m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju I za granicą

9 .I. I.7 .
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennym i

710 71035 2020 4 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 67 200,00
85216 2030 382 000,00
85219 2010

2030 169 600,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 69 700,00

13.4. W sp ieran ie 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 3 395 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 7 802 000,00

85504 2010 242 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 62 281,00

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 14 324,00

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 37 700,00
855 85513 2010 43 400,00

UMIG Suma 12 289 205,00



Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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. WOJ9^ 0DY DQIin6 ś)lASKIEGO
' I M m u h  /

Celina M arzenaTfziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Sjdąeiu

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

UMiG Góra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 240 409
758 75814 2870
852 85203 2010 736 050
852 85213 2030 95 600
852 85214 2030 1 623 400
852 85216 2030 900 000
852 85219 2010 2 030
852 85219 2030 343 100
852 85228 2010 53 976
852 85230 2030 174 100
855 85501 2060 22 646 000
855 85502 2010 10 609 124
855 85504 2010 703 000
855 85513 2010 64 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 38 194 489

Z U'D. W

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 8 000
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 211 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 127 000

ogółem 348 000



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 Zadanie nazwa

Numer
podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział Parag raf Kwota

Góra UM iG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 3 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 1 623 400,00
85216 2030 900 000,00
85219 2010

2030
2 030,00 

343 100,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 736 050,00

85228 2010 53 976,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 174 100,00

13.4. W spieran ie 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 10 605 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 22 646 000,00

85504 2010 703 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów 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 195 455,00

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 44 954,00

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 95 600,00
855 85513 2010 64 700,00

UMiGSuma 38 194489,00

c .. M & k i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Grębocice

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 “P. WOJEWODY DOU||OSm s k ,ego

a ł u
fin an sów  i ¿W iźetu



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 Grębocice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 502
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 2 900
852 85214 2030 108 900
852 85216 2030 26 000
852 85219 2010
852 85219 2030 104 500
852 85228 2010 15413
852 85230 2030 69 600
855 85501 2060 7 429 000
855 85502 2010 1 972 000
855 85504 2010 228 000
855 85513 2010 9 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 004 915

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 3 000
855 85502 0920 42 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 15 000

ogółem 62 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

F unkcja nazwa
Num er
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Grębocice UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 108 900,00
85216 2030 26 000,00
85219 2010

2030 104 500,00
13.1.2.2. Wsp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 15 413,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 69 600,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 1 972 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 7 429 000,00

85504 2010 228 000,00

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów 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 32 116,00

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 7 386,00

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 2 900,00
855 85513 2010 9 100,00

UG Sum a 10 004 915,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Gromadka

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



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 Gromadka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 36 264
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 900
852 85214 2030 98 500
852 85216 2030 187 000
852 85219 2010 6 430
852 85219 2030 124 000
852 85228 2010 6 880
852 85230 2030 56 800
855 85501 2060 5 769 000
855 85502 2010 2 008 000
855 85504 2010 170 000
855 85513 2010 8 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 491 574

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 16 000
855 85502 0920 49 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 23 000

ogółem 89 000



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 y p
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 er

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

N u m e r
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

UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 98 500,00
85216 2030 187 000,00
85219 2010

2030
6 430,00 

124 000,00
13.1.2.2. Wsp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 880,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 56 800,00

13.4. W spieran ie 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 2 008 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 5 769 000,00

85504 2010 170 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 29 483,00

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 6 781,00

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 19 900,00
855 85513 2010 8 800,00

UGSuma 8 491574,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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

UMiG Gryfów Śląski

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 82 813
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 35 500
852 85214 2030 397 000
852 85216 2030 341 000
852 85219 2010 4 064
852 85219 2030 166 000
852 85228 2010
852 85230 2030 142 200
855 85501 2060 7 908 000
855 85502 2010 3 266 124
855 85504 2010 258 000
855 85513 2010 66 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 667 901

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.

c M&kk)



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 71 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 44 000

ogółem 133 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

................. ....................— ....— ......... f---- ---
_  , . Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Gryfów  Śląski UM iG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego 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 800,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie 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

397 000,00 
341 000,00 

4 064,00 
166 000,00

13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010
85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 142 200,00

13.4. W sp ieran ie rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 3 262 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 7 908 000,00

85504 2010 258 000,00

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

855 85502 2010 4 124,00

16

Spraw y 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 67 328,00

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 wydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 15 485,00

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 35 500,00
855 85513 2010 66 400,00

UMiGSuma 12 667 901,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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).



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

UG Janowice Wielkie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 18 100
852 85214 2030 77 500
852 85216 2030 169 000
852 85219 2010 42 000
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010
852 85230 2030 11 500
855 85501 2060 4 172 000
855 85502 2010 1 331 000
855 85504 2010 123 000
855 85513 2010 10 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 069 820

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 51 000
855 85502 0970
855 85502 0980 50 000

ogółem 102 000



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

Gm ina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  , . Num er 
Zadanie nazwa , , .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Janowice
W ielk ie UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
Wsp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 77 500,00
85216 2030 169 000,00
85219 2010

2030
42 000,00 
80 000,00

13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010
85228 2010

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 11500,00

13.4. W sp ieran ie  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 1 331 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 4 172 000,00

85504 2010 123 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 28 472,00

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 6 548,00

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 18 100,00
855 85513 2010 10 700,00

UGSuma 6 069 820,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Jawor

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 Jawor

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 286 192
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 48 200
852 85214 2030 279 000
852 85216 2030 477 000
852 85219 2010 61 232
852 85219 2030 557 900
852 85228 2010 151 892
852 85230 2030 267 500
855 85501 2060 21 007 000
855 85502 2010 5 539 124
855 85504 2010 627 000
855 85513 2010 36 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 29 345 440

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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 8 000
855 85502 0920 169 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 64 000

ogółem 251 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  , . Num er Zadanie nazwa , ,podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Jaw or UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego 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 7 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 279 000,00

85216 2030 477 000,00
85219 2010

2030
61 232,00 

557 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 151 892,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 267 500,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
W sparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnym i

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

855 85502 2010 5 535 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 21 007 000,00

85504 2010 627 000,00

13.4.1.6.
W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrum entów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 124,00

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ew idencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 232 677,00

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 53 515,00

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 48 200,00
855 85513 2010 36 400,00

UMSuma 29 345 440,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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

UMiG Jaworzyna Śląska

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 73 310
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 26 800
852 85214 2030 94 900
852 85216 2030 244 000
852 85219 2010 4 250
852 85219 2030 171 900
852 85228 2010 14 634
852 85230 2030 72 800
855 85501 2060 10 785 000
855 85502 2010 3 139 000
855 85504 2010 324 000
855 85513 2010 29 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 979 594

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 5 000
855 85502 0920 62 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 53 000

ogółem 121 000



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

Num er
zadania

„  , . Num er 
Zadanie nazwa . , ■ podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Jaworzyna
Śląska UM iG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i program ów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 94 900,00
85216 2030 244 000,00
85219 2010

2030
4 250,00 

171 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 14 634,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 72 800,00

13.4. W sp ieran ie  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 3 139 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychowywaniu  dzieci 855 85501 2060 10 785 000,00

85504 2010 324 000,00

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

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 59 602,00

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 13 708,00

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 26 800,00
855 85513 2010 29 000,00

UM iG  Suma 14 979 594,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



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 Jedlina Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 64 899
758 75814 2870 81 717
852 85203 2010
852 85213 2030 21 400
852 85214 2030 107 400
852 85216 2030 196 000
852 85219 2010 4 359
852 85219 2030 134 300
852 85228 2010
852 85230 2030 73 700
855 85501 2060 4 700 000
855 85502 2010 1 790 000
855 85504 2010 141 000
855 85513 2010 33 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 348 275

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 32 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 20 000

ogółem 55 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji Funkcja nazwa

Num er
zadania

„  . Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazw» działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Jed lina Zdrój UM 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 107 400,00
85216 2030 196 000,00
85219 2010

2030
4 359,00 

134 300,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010
13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 73 700,00

13.4. W sp ieran ie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
n iepełnosprawnymi

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

855 85502 2010 1790  000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 4 700 000,00

85504 2010 141 000,00

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

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 52 764,00

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 12 135,00

20Zdrowie 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 gm inami uzdrowiskowymi

758 75814 2870 81 717,00

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 21400,00
855 85513 2010 33 500,00

UMSuma 7 348 275,00



Urząd Gminy 
Jemielno

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 Jemielno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 8 013
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 400
852 85214 2030 226 900
852 85216 2030 77 000
852 85219 2010
852 85219 2030 94 900
852 85228 2010
852 85230 2030 79 200
855 85501 2060 3 447 000
855 85502 2010 2 070 000
855 85504 2010 107 000
855 85513 2010 40 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 158 613

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 37 000
855 85502 0970
855 85502 0980 24 000

ogółem 61 000



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 e r
za 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 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

Jem ielno UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 226 900,00
85216 2030 77 000,00
85219 2010

2030 94 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010
13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 79 200,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alim entacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 2 070 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 3 447 000,00

85504 2010 107 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 6 515,00

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 1498,00

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 8 400,00
855 85513 2010 40 200,00

UGSuma 6 158 613,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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

UMiG Jelcz-Laskowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 700
750 75011 2010 173 862
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 54 900
852 85214 2030 88 300
852 85216 2030 525 000
852 85219 2010 2 031
852 85219 2030 290 300
852 85228 2010
852 85230 2030 64 000
855 85501 2060 28 704 000
855 85502 2010 6 318 000
855 85504 2010 871 000
855 85513 2010 56 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 37 150 693

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 49 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 76 000

ogółem 134 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

F unkcja nazwa
Num er
zadania

r, , ■ Num er Zadanie nazwa . . .
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Jelcz-Laskowice UM iG 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

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

710 71035 2020 2 700,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i program ów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 88 300,00
85216 2030 525 000,00
85219 2010

2030
2 031,00 

290 300,00
13.1.2.2. W sp ieran ie  osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010
13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 64 000,00

13.4. W sp ieran ie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

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

855 85502 2010 6 318 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 28 704 000,00

85504 2010 871 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 - dow ody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 141 352,00

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 32 510,00

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 54 900,00
855 85513 2010 56 600,00

UMiG Suma 37 150 693,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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)

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

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 2),

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 Jelenia Góra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 12 500
750 75011 2010 1 038 938
758 75814 2870 756 963
852 85203 2010
852 85213 2030 314 800
852 85214 2030 1 227 100
852 85216 2030 3 185 000
852 85219 2010 10 980
852 85219 2030 1 158 000
852 85228 2010 60 747
852 85230 2030 595 200
855 85501 2060 68 094 000
855 85502 2010 24 889 248
855 85504 2010 2 109 000
855 85513 2010 428 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 103 880 576

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 2.



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

Gmina Typ
Num er
funkcji Funkcja nazwa

Num er
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Je len ia  Góra UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona m aterialnego 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 12 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pom ocy społecznej

852 85214 2030 1 227 100,00
85216 2030 3 185 000,00
85219 2010

2030
10 980,00 

1158 000,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 60 747,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 595 200,00

13.4. W sp ieran ie  rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alim entacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 24 881000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu dzieci 855 85501 2060 68 094 000,00

85504 2010 2 109 000,00

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

855 85502 2010 8 248,00

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 844 665,00

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 194 273,00

20Zdrowie 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 gm inami uzdrowiskowymi

758 75814 2870 756 963,00

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 314 800,00
855 85513 2010 428 100,00

UM Suma 103 880 576,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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 Jerzmanowa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 11 895
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 4 400
852 85214 2030 78 700
852 85216 2030 51 000
852 85219 2010 485
852 85219 2030 83 000
852 85228 2010
852 85230 2030 48 000
855 85501 2060 8 252 000
855 85502 2010 1 166 000
855 85504 2010 280 000
855 85513 2010 6 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 981 480

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 21 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

ogółem 35 000



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

G m in a T y p
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 z a d a n ia
N azw a p 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

Jerzm anowa UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w sp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 78 700,00
85216 2030 51 000,00
85219 2010

2030
485,00 

83 000,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010
13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 48 000,00

13.4. W sp ieran ie rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 1166 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 8 252 000,00

85504 2010 280 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 9 671,00

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 wydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 2 224,00

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 4 400,00
855 85513 2010 6 000,00

UG Su m a 9 981480,00

C ótiwluO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 Jeżów Sudecki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 38 861
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 27 000
852 85214 2030 200 700
852 85216 2030 256 000
852 85219 2010 2 842
852 85219 2030 123 900
852 85228 2010 59 039
852 85230 2030 43 500
855 85501 2060 8 372 000
855 85502 2010 2 284 000
855 85504 2010 276 000
855 85513 2010 27 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 711 342

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 42 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 27 000

ogółem 70 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er

zadania
_  , Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania

Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Jeżów  Sudecki UG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i program ów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 200 700,00
85216 2030 256 000,00
85219 2010

2030
2 842,00 

123 900,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 59 039,00

13.1.2.6.
Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 43 500,00

13.4. W sp ieran ie 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 dla opiekunów

855 85502 2010 2 284 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 8 372 000,00

85504 2010 276 000,00

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

855 85502 2010

16

Spraw y 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 31 595,00

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 7 266,00

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 27 000,00
855 85513 2010 27 000,00

UGSuma 11711342,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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 Jordanów Śląski

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 687
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 2 100
852 85214 2030 5 200
852 85216 2030 29 000
852 85219 2010
852 85219 2030 74 200
852 85228 2010
852 85230 2030 3 900
855 85501 2060 3 989 000
855 85502 2010 650 124
855 85504 2010 112 000
855 85513 2010 4 200
921 92121 2020
925 92503 2030 1 600

ogółem 4 903 011

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 4 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 3 000

ogółem 8 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania Zadanie nazwa Num er  ̂ Nazwa podzadania 

podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jordanów  Śląski UG 12Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody
925 92503 2030 1 600,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wsp ieran ie rodziny

13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.
W sp ieran ie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 5 200,00
85216 2030 29 000,00
85219 2010

2030 74 200,00
13.1.2.2. W sp ieran ie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010
13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 3 900,00

13.4. Wsp ieran ie  rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnym i

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alim entacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 646 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  wychow ywaniu  dzieci 855 85501 2060 3 989 000,00

85504 2010 112 000,00

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

855 85502 2010 4  124,00

16

Spraw y 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 25 762,00

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 w ydaw aniem  zezwoleń

750 75011 2010 5 925,00

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 2 100,00
855 85513 2010 4 200,00

UGSuma 4 903 011,00


